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Roles of Cartoons’ Contents in 
Criticizing Iraq’s Social Problems: 

An Analytical Study  
A B S T R A C T   
 

Abstract: The study highlights the social problems 

of Iraqi society and the way they are projected 

through particular cartoons presented by  Al-

Sharqiya TV channel. Following analytical, 

statistical, and descriptive approaches,  the study 

examines particular series of cartoons, namely  Al-

Atak 1, Habazbooz, and Shalash from Al-Tanak 

neighborhood. The study concludes that these 

cartoons are either satirical, or serious, or implies the 

two means to criticize certain problems related to 

family disintegration, addiction, and moral 

deviation. The results, furthermore, confirms that 

these cartoons aim at addressing mature people—a 

matter that is recognized in their symbolic and 

linguistic tendency to elaborate on social problems 

related to Iraqi society.  
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 العراقمزامين سالسل الرسهم الستحركة إزاء نقد السذكالت االجتساعية في 
 "دراسة تحليلية"

 قدع اإلعالـ/ كمية اإلسخاء الجامعة األىمية/ ـ.د عمي مػلػد فاضل
 :الخالصة
تحجدت مذكمة البحث في اإلجابة عمى تداؤؿ رئيذ مفاده: ما مزاميغ سالسل الخسػـ الستحخكة        

ازاء نقج السذكالت االجتساعية في العخاؽ، والحؼ ييجؼ إلى معخفة مزاميغ تمظ الخسػـ الستحخكة التي 
السشيج مغ قجمتيا فزائية الذخؾية، ونقجت مغ خالليا بعس السذكالت االجتساعية في العخاؽ. واتخح 

مشيجا لجراسة ذلظ، مغ خالؿ اداة تحميل السزسػف لعيشة قرجية  السدحي، وبذؿيو الػصفي والتحميمي
( لكل سمدمة مغ ىحه 97، وحبدبػز، وشمر مغ حي التشظ" بػاقع )1( تسثمت في "العتاؾ65قػاميا )

http://www.jtuh.tu.edu.iq/
mailto:journal.of.tikrit.university.of.humanities@tu.edu.i
mailto:adxxxx@tu.edu.iq
http://dx.doi.org/10.25130/jtuh.28.11.2021.14
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نتائج مغ أىسيا: . وقج تػصل البحث إلى عجة 9291آب  11نيداف وحتى  1مغ الدالسل، وذلظ لمسجة 
%، 61"ساخخة" في سمدمة "حبدبػز" بشدبة  -عيشة الجراسة–جاءت مزاميغ سالسل الخسػـ الستحخكة 

%، وحمت ىحه السزاميغ "جادة" في سمدمة 59" بشدبة 1بيشسا جاءت "بأسمػبيغ معا" في سمدمة "العتاؾ
في سمدمة "شمر"، وبشدبة % 64بشدبة  %، وقج استيجفت السزاميغ فئة "كبار الدغ"12"شمر" بشدبة 

تخكيد سمدمة "شمذل" عمى مذكمة "التفكظ . كحلظ بيشت الشتائج "العتاؾ، وحبدبػز" % في سمدمتي59
% مغ 15سمدمة "العتاؾ" بسذكمة "االدماف"، وذلظ بشدبة  تاىتس، بيشسا %92االسخؼ" وذلظ بشدبة 

، كسا مذكمة "االنحخاؼ االخالقي"عمى يا % مغ مزاميش23 ، وركدت سمدمة "حبدبػز بشدبةميشياامز
" بشدبة -بالرػر، وااليساءات، والخسـػ–أف سمدمة "العتاؾ" قج اتخحت أساليب الشقج "الخمدية بيشت الشتائج 

، بيشسا %12" بشدبة -بالفعل–ألساليب "السادية إلى اسمدمة "حبدبػز" في مزاميشيا، ولجأت  33%
 الكلسات السفتاحية: مغ مزسػنيا.  %21" بشدبة -قػؿبال–أساليب "لغػية سمدمة "شمر" قج اتخحت 

 الخسػـ الستحخكة، الدالسل، مزاميغ، السذكالت، نقج.
 

 

 المقدمة

دوارا متعجدة في معالجة الػاقع، وال سيسا بعج أف ضيخت مزاميغ الخسػـ الستحخكة وأخحت أتصػرت 
يسكغ أف تؤدييا وتدتقصب عبخىا اىتساـ الجسيػر، وىحا ما عسمت عميو فزائية  ،متعجدة ليا أنػاع وأغخاض

، والتي دأبت عمى انتاج رسػـ متحخكة لمكبار، تشقج مغ خالؿ مزسػنيا -ذات العائجية الخاصة– الذخؾية
 ل خصخا عمى ابشائو.الداخخ العجيج مغ السذكالت التي تحيط بالسجتسع العخاقي وتذك  

خمدية لمخسـػ الستحخكة في نقجىا لعجد مغ الذخريات السػجػدة في السجتسع، وكحلظ فػضفت القجرة ال
واخحت بحلظ أنسػذجا مغ الجراما الكارتػنية يدتعسل  9221الدمػكيات التي شخأت عمى السجتسع العخاقي بعج 

ة تجور كل حمقة لتحقيق اىجافيا الشقجية، وذلظ مغ خالؿ سالسل لمخسـػ الستحخك 2Dالخسع ثشائي االبعاد الػ 
 اشتيي بحمقة واحجة، ويجدجىا تمقػمات التسثيمية كافة، لكشي امغ ىحه الدالسل عمى فكخة او حجث معيغ، ولي

كادر ثابت يستج عمى شػؿ حمقات الدمدمة، مدتفيجة بحلظ مغ القرز الػاقعية التي تجور في السجتسع 
 خض الحياة اليػمية لمفخد العخاقي.وتعت

السزاميغ التي تدتحػذ عمى اىتسامات الجسيػر العخاقي وتذج  -الذخؾيةاة قش–كحلظ استعسمت 
عيا في معالجة الػاقع مغ وجية نطخىا، فقجمت بحلظ عجة مػاسع مغ انتباىيع وتالمذ مذاعخىع، وأخحت تصػ  
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يا، الخسػـ الستحخكة التي كانت بسثابة "كاريكاتيخ متحخؾ" معتسجة بحلظ عمى الخبخات الفشية التي تتستع ب
واالمكانيات السادية التي تحتاجيا ىكحا مػاد اعالمية في االنتاج، وقج تجاوزت عجد الحمقات التي انتجتيا الػ 

عخض خالؿ شيخ رمزاف السبارؾ، وتحت عشػانات مختمفة، حمقة، مػزعة عمى مػاسع سشػية، ت   132
عال كبيخا مغ قبل الجسيػر العخاقي؛ نالت ىحه الخسػـ الكارتػنية تفاقج وباجداء متعجدة في بعس االحياف، و 

 وفقا لعجد السذاىجات التي حازت عمييا.

خخ احتػت ىحه الخسـػ عمى قزايا ميسة، وأساليب متعجدة في معالجة الحياة مغ جانب آ
رة ذات الغخض االجتساعية في العخاؽ، كسا  أنيا وضفت المغة العامية في شخوحاتيا، وكحلظ االغاني السحػ 

جه غشية ما، ويتع تحػيخىا لرالح غخض ساخخ يقر  ، ولحغ ألزسػنيا، والتي تدتشج إلى كالـالسقرػد في م
السشتج في نقجه السذكالت التي تحيط بالسجتسع، وتتساشى مع الذخرية التي تؤدييا والفكخة والبيئة التي تقـػ 

 عمييا الحمقة الػاحجة مغ سمدمة الخسػـ الستحخكة.

بخسـػ  والستسثمة دراسة ىحه السزاميغ التي قجمتيا فزائية الذخؾية،ومسا سبق وجج الباحث أىسية 
متحخكة نقجت عبخىا السذكالت االجتساعية التي تحيط بالسجتسع العخاقي، وذلظ مغ خالؿ دراسة تحميمية 
لعيشة قرجية مغ ىحه الخسـػ الستحخكة يتع اختيارىا وفقا لحرػليا عمى أعمى ندبة مذاىجة في تصبيق 

ة شيػر، لمحرػؿ عمى نتائج قج تكػف مفيج 2خاص بقشاة الذخؾية، وذلظ خالؿ مجة تستج قاربة الػ يػتيػب ال
 تشفع القائسيغ عمى ىحه االعساؿ مدتؿبال.لمباحثيغ في ىحا السجاؿ، و 

وسيدتعخض ىحا البحث بذكل تفريمي دراسة ىحه السزاميغ، معتسجا عمى االدوات السشيجية 
 . وتواالجخائية التي تخافق خصػا

 االطار السشهجيالسبحث األول:  -
 أوال: مذكلة البحث وتداؤالتها 

عالجت الخسػـ الستحخكة التي قجمتيا فزائية الذخؾية عجة مػضػعات ميسة في الػاقع العخاقي، وذلظ 
مغ خالؿ تدميط الزػء عمى السذكالت التي يعاني مشيا السجتسع وبحاجة إلى ترحيحيا، وجاءت مزاميغ 

ة تكسغ مختمفة واساليب نقجية متعجدة؛ وىحا ما دفع الباحث إلى اجخاء دراسة تحميمي بأشكاؿتمظ السعالجة 
ما مزامين سالسل الرسهم الستحركة إزاء نقدها للسذكالت : مذكمتيا في اإلجابة عمى تداؤؿ رئيذ مفاده

 تتسثل في اآلتي:  والحؼ يتفخع عشو تداؤالت عجة االجتساعية في العراق؟

 .سل الخسػـ الستحخكة والميجات السدتعسمة في نقج السذكالت االجتساعية العخاؾية ما مزاميغ سال -1
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 .ما السذكالت االجتساعية التي نقجتيا سالسل الخسـػ الستحخكة في السجتسع العخاقي، وأسبابيا  -9
ما الفئات السدتيجفة في سالسل الخسػـ الستحخكة، واليجؼ مغ نقج السذكالت االجتساعية في  -1

 .العخاؽ 
سالسل الخسػـ الستحخكة السذكالت االجتساعية في العخاؽ ما الكيؽية التي عالجت مغ خالليا  -2

 وغاياتيا 
ما األساليب، والصخائق في شبيعة نقج مزاميغ سالسل الخسػـ الستحخكة لمسذكالت االجتساعية  -3

 .العخاؾية 
 .خاؽ ما دور شخريات الخسـػ الستحخكة في مػاجية السذكالت االجتساعية في الع -4
ما مجػ التداـ سالسل الخسػـ الستحخكة بسبادغ السجتسع، عشج تحقيق ىجؼ شخرياتيا في نقج  -5

 .السذكالت االجتساعية في العخاؽ 
 ثانيا: أهداف البحث 

معرفة مزامين سالسل الرسهم الستحركة إزاء نقدها يدعى البحث إلى تحقيق ىجفو الخئيذ في 
 والحؼ تتفخع عشو األىجاؼ اآلتية:، للسذكالت االجتساعية في العراق

والميجات السدتعسمة في نقج السذكالت االجتساعية  ،معخفة مزاميغ سالسل الخسػـ الستحخكة -1
 العخاؾية.

 تحجيج السذكالت االجتساعية التي نقجتيا سالسل الخسػـ الستحخكة في السجتسع العخاقي، وأسبابيا. -9
الستحخكة، واليجؼ مغ نقج السذكالت االجتساعية الكذف عغ الفئات السدتيجفة في سالسل الخسػـ  -1

 في العخاؽ.
التعخؼ عمى الكيؽية التي عالجت مغ خالليا سالسل الخسػـ الستحخكة السذكالت االجتساعية في  -2

 العخاؽ وغاياتيا.
تحجيج األساليب، والصخائق في شبيعة نقج مزاميغ سالسل الخسػـ الستحخكة لمسذكالت االجتساعية  -3

 العخاؾية.
  ة السذكالت االجتساعية في العخاؽ.خفة دور شخريات الخسػـ الستحخكة في مػاجيمع -4
ج التداـ سالسل الخسػـ الستحخكة بسبادغ السجتسع، عشج تحقيق ىجؼ شخرياتيا في نقالتعخؼ عمى  -5

 السذكالت االجتساعية في العخاؽ.

 ثالثا: أهسية البحث 
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 األىسية العمسية: - أ
كػنيا تدتعخض احجػ السػاد االعالمية التي نقجت مذكالت الػاقع  مغ العمسية تكسغ أىسية البحث

مغ خالؿ رسـػ متحخكة ق ِجمت لفئات مختمفة في السجتسع، عمى عكذ وذلظ االجتساعي بصابع ىدلي ساخخ، 
؛ لحلظ فاف ىحا البحث يدمط الزػء عمى مزاميغ رسػـ متحخكة لألشفاؿالخسػـ الستحخكة التي عادة ما تقجـ 

لمكبار، وكحلظ قمة الجراسات العخاؾية التي بحثت في مػضػع الخسػـ الستحخكة، وال سيسا الخسـػ معجة 
الستحخكة ذات االنتاج السحمي، كسا اف السادة عيشة الجراسة نقجت الػاقع عبخ سالسل مغ الخسػـ الستحخكة، 

 وليذ افالـ أو مدمدالت، وىحا قمسا يحرل في الجراما الكارتػنية.

 ية:السجتسعاألىسية   - ب
مغ خالؿ تقجيسو لمشقج الػاقعي لسذكالت السجتسع العخاقي،  و االجتساعيجانبجاءت أىسية البحث في 

والتي ربسا تجفع القائسيغ عمى الدمصة مغ االنتباه الييا، وفي الػقت ذاتو نبيت وحثت السجتسع عمى االلتفات 
لبحث ربسا يزيف لمقائسيغ عمى انتاج الخسـػ الى ىحا الػاقع ومحاولة معالجتو بصخائق متعجدة، كسا اف ا

 الستحخكة في العخاؽ افكار ججيجة تداعجىع في االنتاج السدتقبمي. 

 رابعا: الدراسات الدابقة 
مزامين برامج (، والتي كانت بعشػاف "74ص ،  9292)نػشي،(1)9292دراسة زيشة سعج نػشي  -1

لبرامج قشاة ديزني  تحليليةالرسهم الستحركة في قشهات االطفال السهجهة باللغة العربية. دراسة 
"، وقج ىجفت الجراسة الى معخفة مزاميغ بخامج الخسػـ الستحخكة في قشػات االشفاؿ جهنير بالعربي

شيج الػصفي، وشبقت عمى السػجية بالمغة العخبية، وذلظ مغ خالؿ دراسة تحميمية اعتسجت عمى الس
عيشة مغ السػاد االعالمية السعخوضة في قشاة "ديدني جػنيخ" السػجية بالمغة العخبية. وكاف مغ اىع 

التي تشاولت السػضػعات الخياضية، وذلظ  باألشفاؿنتائجيا: ارتفاع ندبة الخسـػ الستحخكة الخاصة 
ية رغخاؼية، وضيػر االنداف كذخ%، مع انخفاض ندبة السػضػعات التاريخية والج99.1بشدبة 

 كارتػنية مقارنة ببؿية الذخريات االخخػ.
الكيم الستزسشة والتي جاءت بعشػاف " (، 75، ص 9292)بغ عمي،(9)9292دراسة دمحم بغ عمي  -9

" وقج ىجفت الجراسة الى الكذف عغ الؿيع في أفالم الرسهم الستحركة وأثرها على تشذئة الطفل
ػـ الستحخكة وأثخىا عمى تشذئة الصفل، وذلظ مغ خالؿ دراسة تحميمية تعتسج الستزسشة في أفالـ الخس

بالغا في وججاف الصفل  تأثيخاعمى السشيج السدحي، وكاف مغ نتائجيا: أف إعالـ الصفل يذكل 
ؼ، ألف الرػرة الستحخكة السرحػبة ر صػ الستحخكة التي تحقق حالة تساثل  وبخاصة الخسػـ
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ة لمصفل تتجاوب مع الػعي الحدي والحخكي لجيو، وتحجث استجابات بالرػت في السخاحل السبكخ 
 معيشة في إدراكو، تداىع ؼيسا بعج في تذكيل وعيو وترػره لألشياء مغ حػلو.

تجليات والتي جاءت بعشػاف "(، 113، ص 9291)بػ عشاني، (1)9291دراسة سسيخ بػ عشاني  -1
"، وقج ىجفت انسهذجا The Simpsonظاهرة التشبؤ في الرسهم الستحركة االمريكية سسبدهن 

الجراسة الى معخفة تجميات التشبؤفي الخسـػ الستحخكة االمخيكية، وذلظ مغ خالؿ دراسة تحميمية عمى 
" االمخيكي السخرز لفئة الكبار، وكاف مغ  The Simpsonعيشة عسجية مغ مدمدل " سيسبدػف 

اىع نتائجيا: أف ىحا السدمدل يقجـ عجدا مغ التشبؤات السدتقبمية التي تخز اغمب مجاالت بالحياة، 
بفئة الكبار مغ الجسيػر، وىحا عمى عكذ الخسػـ الستحخكة التي عادة ما  السدمدلوكحلظ يؤثخ ىحا 

ىحه الجراسة انيا قجمت تحميال عقالنيا لمتشبؤ، ورفزت تؤثخ بفئة االشفاؿ، كسا كاف مغ نتائج 
 الجراسات التي تقجـ السػضػع مغ خالؿ التكيغ. 

ستيا اقمة الجراسات التي تشاولت الخسػـ الستحخكة السعجة لمكبار، ودر   التعقيب على الدراسات الدابقة:
عمى اجداء معيشة في معالجاتيا،  السختمفة جػانبيا الكثيخ مغ الجراسات في تحميمي، وكحلظ ركدت بأسمػب

الى اف العجيج مغ الجراسات كانت ذات شابع ميجاني، او نطخؼ؛ لحلظ ربسا اختمفت ىحه الجراسة في  باإلضافة
 السعالجة. 

 خامدا: السفاليم والسرطلحات 
يخجع مفيـػ السزاميغ اإلعالمية إلى تمظ السحتػيات الدسعية أو الدسعية البرخية أو  مزامين: -1

بغ )(2)كتػبة التي تشتجيا وتعخضيا وسائل اإلعالـ التقميجية، بغخض تحقيق أىجاؼ معيشةالس
(، وربسا يكػف السزسػف أو السحتػػ اإلعالمي تخفييي ويقجـ "تجخبة 12، ص 9217، عسيخوش

 ,.Voci et al) (3)مخكبة"، مغ خالؿ االستخخاء أو تحفيد الستمقيغ والجسيػر ازاء مػضػعات معيشة
2019, pp. 29–52 بأنيا السزاميغ التي يقجـ في محتػاىا معالجات  اجرائيا(. وتعخؼ

 لسػضػعات تيع الجسيػر.
كل حجث مشيا قائع بحاتو، واف  ،حجاثمفاتيح تشتطع فييا مجسػعة مغ األ و سمدمةىي خيط أسالسل: -9

حجاث وكأف كل حمقة مشيا ربصتيا جسيعا فكخة واحجة؛ ففي كل حمقة مغ حمقات الدمدمة تبجو اال
ترمح في أف تكػف تسثيمية قائسة بحاتيا، ليا بجاية وعقجة ونياية. أؼ تسثيمية كاممة. وفي الدمدمة 

في كل الحمقات،  اف يكػف البصل واحجمايخبط الحمقات ببعزيا البعس، فإما أ البج أف يكػف ىشاؾ
خخػ. وىحا في الغالب ما يتع. والسػاقف التي يتعخض ليا في كل حمقة تختمف عغ الحمقات اال

والدمدمة ال تختمف في مجسػعيا عغ التسثيمية الكاممة واف كانت مجدأة الى حمقات، وفق مجسػعة 
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قج واالزمات التي تشتيي بيا كل حمقة مغ الحمقات؛ بحيث يطل السمتقي متعمقا بيا في ذىشو مغ الع  
ا حمقة مغ السػاد الجرامية التمفديػنية عمى اني اجرائيا. وتعخؼ (26، ص 9217)عفت، (4)ووججانو

بقرز  مغ الحمقات اذات قرة أو حجث معيغ، يتع تسثيميا مغ خالؿ كادر محجد، يقجـ عجد
 .متشػعة

ىي افالـ ومدمدالت مغ الخسػـ الستحخكة التي تخاشب االشفاؿ مغ خالؿ قرة الرسهم الستحركة: -1
مرحػبة بالرػت والسؤثخات البرخية االخخػ التي ؾ فييا مجسػعة مغ الخسـػ الثابتة السمػنة تحخ  

(. وىي فغ تحميل الحخكة اعتسادا عمى 295، ص 9212)ممحع، (5)تجحب االنتباه وتكدب االىتساـ
مغ الثانية بعج زواؿ الرػرة الفعمي. فيي عخض  ۰۱/۰نطخية بقاء الخؤية عمى شبكية العيغ لسجة 

تجرؾ العيغ أف الخسػـ تتحخؾ، وتقػـ عمى مبجا خجاع سخيع لعجد مغ الرػر والخسـػ الثابتة؛ بحيث 
البرخ؛ حيث اف االنصباع الزػئي الحؼ تتمقاه العيغ يجاوـ لفتخة مغ الدمغ بعج زواؿ السشبو الزػئي 

بأنيا: مجسػعة  اجرائيا(. وتعخؼ 9252، ص 9211)سعيج، (6)وتختمف ىحه بحدب درجة اإلضاءة
رقسيا، لغخض تقجيع محتػػ ىادؼ أو مقرػد لتحقيق غاية ما،  مغ الخسػـ التي يتع انتاجيا يجويا او

ثالثية االبعاد   3Dثشائية البعج بسعشى يػجج فييا شػؿ وعخض، أو  2Dوربسا تكػف ىحه الخسػـ 
والتي تذيخ الى رسػـ متحخكة مشتجة في  CGIوالتي يزاؼ ليا ب عج العسق، او ربسا تكػف 

 الكسبيػتخ.
العخض والصمب في ضػء نطاـ الترشيع الثقافي ويؤدؼ دورا حاسسا في ىػ وسيط يتػسط بيغ الشقد: -2

عسمية تحجيج األعساؿ وغخبمتيا، بحيث يسكغ الشطخ إلى الشقج عمى أنو عسمية مؤسدية يختار فييا 
يزبط تجفق األعساؿ والسشتجات  ،الخبخاء مغ بيغ األعساؿ السعخوض في ضػء نطاـ تخشيح مشطع

ولية، فإف نقج األداء اإلعالمي يفتح الشقاش عمى بيئة العسل اإلعالمي في سػؽ مذبعة بالشساذج األ
وما يدتػجبو مغ مقتزيات وبيئة عامة، فالشقج ىشا ال يقترخ عمى نقج األداء اإلعالمي بل نقج 
السعاييخ األجتساعية، الدياسية، االقترادية التي تحكسو، إنو انتقاد ليحه السعاييخ ولمبيئة ولجسمة مغ 

يغ، فيتعجػ بحلظ الشقج شابعو السيشي إلى نقج السجتسع وأوضاعو السختمفة، إنو مجاؿ أوسع مغ الفاعم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (.                                                                                                    122، ص 9211)نرخ الجيغ، (7)كػنو مػضػع، بل وسيمة لشقج السجتسع ومؤسداتو

–ىي كل ترخؼ أو ضخؼ، أو حالة في السجتسع، تذعخ مجسػعة كبيخة  السذكالت االجتساعية: -3
، ص 9212)كاضع، (12)مغ الشاس، أنيا عمى مخاشخ تيجد أمغ السجتسع وعالقاتو السيسة -ندبيا
عمى أنيا: السذكالت التي تعخضيا وسائل االعالـ مغ خالؿ مزاميغ اجرائيا (. وتعخؼ 129

 القخار بسا يجور في السجتسع.مػادىا السختمفة؛ لغخض تعخيف اصحاب 
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 سادسا: مشهج البحث ونهعه 
بذؿيو الػصفي والتحميمي، ويعج ىحا السشيج مغ السشاىج االكثخ ج ىحا البحث عمى السشيج السدحي، يعتس

شيػعا واستعساال في البحػث والجراسات االعالمية؛ وذلظ لسا يتستع بو مغ مخونة في التعبيخ، وامكانية 
، كسا اف ىحا البحث يشجرج ضسغ انػاع البحث، وتحجيجىا ووصفيا وتفديخىا بذكل واؼ   الػصػؿ الى اىجاؼ

البحػث الػصؽية الخاصة بالجراسات االعالمية، وقج تع تحجيج السشيج ونػعو بشاء عمى مخاجعة العجيج مغ 
 . ، وما يشاسب اختبارهالجراسات الدابقة، ومخاعاة متغيخات البحث

 تهسابعا: مجتسع البحث وعيش 
الذخؾية خالؿ شيخ رمزاف  في سالسل الخسػـ الستحخكة التي عخضتيا فزائية مجتسع البحثتحجد 

، وبمغ عجد حمقات ىحه ، وشمر مغ حي التشظ، وحبدبػز، الخيذ"9، والعتاؾ1"العتاؾ لدتة مػاسع السبارؾ
نت سالسل الخسـػ ( حمقة في كل مػسع، وكل مػسع كا 97( حمقة، مػزعة عمى )  132الخسػـ قخابة الػ ) 

(  65: فقج تحجدت في ) عيشة البحثالستحخكة تحسل اسسا مختمفا، او تكػف جدءا ثانيا لسػسع سابق. اما 
كسا مػضح في ججوؿ و  ، و شمر مغ حي التشظ، وحبدبػز (1حمقة شسمت ثالث مػاسع، وىي: ) العتاؾ

، السذاىجةقرجؼ؛ وذلظ وفقا لحرػليا عمى أعمى ندب  بأسمػب، وجاء اختيار العيشة خرائز العيشة أدناه
" أوؿ نسػذج مغ ىحه 1زائية الذخؾية عمى تصبيق يػتيػب، وكحلظ تعج سمدمة "العتاؾمغ خالؿ مػقع ف

الدالسل تشتجو فزائية الذخؾية، وىي بحلظ تجخل لػنا ججيجا لمجراما الكارتػنية العخاؾية، كسا أف سمدمة "شمر 
الجت مػضػعات ميسة في مجة معيشة وحققت نتائج ميسة ازاء شخحيا، واألمخ ذاتو في مغ حي التشظ" قج ع

سمدمة "حبدبػز" التي سمصت الزػء عمى مذكالت كبيخة في البيئة االجتساعية الثقاؼية، وشخحتيا برػرة 
 انسػذجية.

 شلش حبزبهز العتاك تفاصيل ت
 99 99 99 عدد الحلقات .1
 د11-11 د11-9 د11-9 مدة الحلقة .9
 الذرقية الذرقية الذرقية جهة االنتاج .1
 9111 9114 9111 سشة االنتاج .4

 :ثامشا: حدود البحث، وتشقدم إلى 

، وىي السجة التي 9291آب  11نيداف وحتى  1تحجدت في السجة السستجة مغ  الحجود الدمانية: -1
 اجخيت فييا الجراسة التحميمية لمبحث. 

 تسثمت في مػقع فزائية الذخؾية عبخ تصبيق يػتيػب. الحجود السكانية: -9
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تحجدت في السزاميغ التي قجمتيا سالسل الخسػـ الستحخكة عيشة الجراسة  الحجود السػضػعية: -1
 السقجمة عبخ فزائية الذخؾية، وكيؽية نقجىا لمسذكالت االجتساعية في العخاؽ. 

 تاسعا: ادوات البحث 
تحميل السحتػػ؛ وذلظ لغخض معخفة السزسػف الحؼ تحسمو مزاميغ استخجـ الباحث في ىحا البحث أداة 

 وذلظ لمكذف عغ االساليب التي ن ِقجت عبخىا السذكالت -عيشة الجراسة–سالسل الخسػـ الستحخكة 
مغ األدوات الذائعة السدتعسمة في البحػث والجراسات  عج  كػنيا ت   ؛داة االجتساعية، وجاء اختيار ىحه األ

االداة األندب لمػصػؿ إلى أىجاؼ البحث السخجػة، ووصف الطاىخة السجروسة. وقج تع  اإلعالمية، وىي
عمى تداؤؿ البحث الخئيذ: ما مزاميغ سالسل الخسـػ الستحخكة ازاء نقج  لإلجابةاختيار فئة "ماذا قيل " 

خ مزاميغ االجتساعية في العخاؽ، والحؼ يدتيجؼ معخفة ما ـية السحتػػ االترالي السقجـ عب السذكالت
، وكحلظ فئة "كيف قيل " لغخض تحميل مزاميغ ىحه الخسػـ الستحخكة مغ خالؿ البحث والتحميل والتفديخ

. أما بالشدبة لػحجة التحميل فقج اعتسج الباحث عمى الػحجة الخسػـ الستحخكة، وبسا تدسح بو حجود البحث
، وكحلظ سالسل الخسـػ الستحخكة عيشة البحثالصبيعية لمسادة اإلعالمية ويقرج بيا وحجة الحمقة الػاحجة مغ 

 والؿيع.، وذلظ مغ خالؿ فئات: األسمػب، والسػضػع، والذخرية، وحجة السذيج

 عاشرا: الردق والثبات 
التحميل، وذلظ لسعخفة صالحية اداة التحميل في اعصائيا نتائج  صدقَعَسَل الباحث عمى التحقق مغ 

مػضػعية ودؾيقة تسثل السادة االعالمية السجروسة، والتي يدعى الباحث مغ خالليا الػصػؿ الى نتائج يسكغ 
التعػيل عمييا ومغ ثع تعسيسيا؛ لحلظ اجخػ الرجؽ الطاىخؼ، والحؼ يعبِ خ عغ مجػ اتفاؽ السحكسيغ مع 

في مجاؿ التخرز، ال  )*(حجات استسارة تحميل السحتػػ، بعج عخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاءفئات وو 
ِضعت التعخيفات اإلجخائية. وقج أسفخ التحكيع بعج ابجاء الخبخاء لسالحطاتيع  السشيجية،  وآرائيعسيسا بعج أف و 

%( وأتزح إف 74.4) بمغتعمى درجة اتفاؽ بيغ السحكسيغ وتعجيميا مغ قبل الباحث عغ حرػؿ األداة 
، وكسا مبيغ في معطع الفئات جيجة ومالئسة وتحسل صجقا ضاىخيا مالئسا لمتصبيق وتحقيق اىجاؼ البحث

 .(1الججوؿ رقع )

 ( الحتداب الردق1جدول )

 اسع السحكع ت
الفئات 
السػافق 

 عمييا

الفئات 
غيخ 
 السػافقة

الفئات 
التي شمب 

 ححفيا
 الشدبة السئػية
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 76 - 1 42 عبج العديد بخكاتد أ. .1
 75 - 9 37 صباح أ.د عمي .9
 73 1 9 36 عبػد أ.د محدغ .1

 972 - 3 155 السجسػع 
 

  99.9=1÷991 = السجسهع الكلي لشدبة مهافقة السحكسين

فقج قاـ الباحث بتكخار تصبيق األداة عمى السفخدات نفديا في الطخوؼ ذاتيا والػصػؿ إلى الثبات أما 
نتائج مساثمة، وىشا فأف مفيػـ الثبات يتفق مع مفاـيع أخخػ كاالتداؽ أو الجقة أو االستقخار، وقج عسل 

تقل عمى إجخاء " أؼ ؾياـ باحثيغ بالعسل بذكل مدالثبات بيغ محمل وآخخالباحث الى استعساؿ شخيقة " 
، وذلظ باستعساؿ الفئات والػحجات نفديا التي حجدىا الباحث؛ فإذا ما -عيشة الجراسة–تحميل لمسزسػف نفدو 

تػصال إلى الشتائج نفديا فقج تحقق الثبات، وقج قاـ الباحث بإجخاء االتداؽ بيغ محمميغ مختمفيغ وإعصائيا 
ىػلدتي غ ثع إجخاء ندبة االتداؽ وفق معادلة ثبات إلى محمل آخخ مغ ذوؼ االختراص، وتع تحميميا، وم

   تية:، وكسا في السعادلة اآل2.77دبتيا والتي كانت ن

       
   

    
 
    

     
 

ـ 
9ف 1ف 

 معادلة ىػلدتي    

: تحميل الباحث 9: تحميل الباحثز االوؿ، ف1: الثبات حاالت االتفاؽ بيغ الباحثيغ، ف9حيث اف ـ
 .الثاني

 االطار الشعري السبحث الثاني:  -
 للسذكالت االجتساعية الرسهم الستحركة ووظيفتها الشقدية

مشتجػىا، واالغخاض التي يخاد  ألىجاؼأخحت الخسػـ الستحخكة تقجيع وضائف عجة، وذلظ شبقا 
تحؿيقيا، ووفقا لحلظ يكػف شكميا ومزسػنيا ونػعيا وحتى تكمفتيا االنتاجية، فمع تعج الخسػـ الستحخكة مجخد 
مادة اعالمية ترسع لغخض تدمية االشفاؿ وسج اوقات الفخاغ، بل تعجت ذلظ الى مجاؿ التعميع والتػجيو والشقج 

 واالعالف وغيخىا مغ انساط االتراؿ الستعجدة. والكػميجيا الدػداء والجعاية

الى تغيخ الرػرة  CGIو  3Dو  2Dالستعجدة والتي تتسثل بػ  بأنػاعياوقج سعت الخسـػ الستحخكة 
الى واقع يذسل اغمب مجاالت الحياة، وىحا ما سيحاوؿ ىحا  باألشفاؿالحىشية لمخسػـ الستحخكة وارتباشيا 
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مغ الخسػـ الستحخكة التي قجمت عبخ فزائية الذخؾية وعالجت مػضػعات  البحث تقجيسو عبخ تحميمو لعيشة
اجتساعية تدبب العجيج مغ السذكالت لجػ السجتسع العخاقي، وذلظ مغ خالؿ سالسل درامية كارتػنية مػجية 

كاتيخ الستحخؾ فييا؛ لغخض نقجىا؛ نقجؼ ساخخ، يػضف الكاري وبأسمػبلمكبار والذباب بشدبة كبيخة، 
 ض الباحث عجة جػانب نطخية تتعمق بالسجاؿ الشطخؼ ليحا البحث، والتي تتسثل في التالي:وسيدتعخ 

 أوال: مفههم الرسهم الستحركة 
ىي شكل مغ األشكاؿ الفشية الحؼ تعتسج عمى الخسـػ التي يتع رسسيا باليج وتتخاوح مجة عخضيا ما 

ية "كارتػف" وتعشي الػرؽ السقػ ػ الحؼ تخسع ( دؾيقة، وقج اشتقت ىحه الكمسة مغ الكمسة اإليصال13 -12بيغ )
وغالبا ما تكػف سمدمة كاممة  ،(97، ص 9212)معػض، يػسف، (11)فػقو الخسػـ التي يتكػف مشيا الفيمع
ف ىحه االختالفات في مجسػعيا التجرج الصبيعي  امغ الخسػـ يختمف كل مشيا اختالف محخكة لشؽيفا بحيث تكػ 

السصمػبة، ثع ترػ ر ىحه الخسػمات كلٌّ في كادر خاص بو، وىي كادر واحج لكل خصػة أو وجو مغ أوجو 
الحخكة، بحيث تكػف ىحه الكادرات متتابعة تبعث في الفمع الكامل إيياما بالحخكة عشج عخضو لمسذاىج، 

يشقميا أبصاؿ ذو شخرية أحجاثا معيشة  وأوبخاصة عشجما تكػف ىحه السذاىج الستخابصة تخوؼ قررا 
كارتػنية، وتكػف غالبا تحت مػضػع محجد مختبط بسخحمة ما يؤدؼ إلى ىجؼ معيغ ويقجـ رسالة محجدة، 

صػرية تجسع بيغ عشرخ الجحب والتذػيق قػالب حخكية ذات مؤثخات صػتية و  وذلظ بعج أف يزاؼ ليا
 (. 161، ص 9214)العبيج، (19)ليا

 ستحركة وأنهاعهاثانيا: مراحل تطهر الرسهم ال 
مخت الخسػـ الستحخكة بسخاحل عجة حتى وصمت الى نسػذجيا الحالي، إذ يخجع ضيػر السحاوالت 

، حيث قاـ البخيصاني "آرثخ" بإنتاج الدمدمة مغ 1677السبكخة إلنتاج الخسػـ الستحخكة إلى بجاية عاـ 
ثع تاله الفخندي  ،الذخكات التجاريةتذكيالت أعػاد الكبخيت عمى إشارات مشفرمة عمى سبيل الجعاية إلحجػ 

مغ الستخبعيغ عمى "إيسيل كػؿ" بإنتاج فيمع رسـػ متحخكة صامت باألسػد واألبيس، وقج كاف ىحا األخيخ 
قاـ الذييخ  1711( فيمع، وفي سشة 9222حػالي ) 1716 -1726فقج أنتج ما بيغ سشة عخش ىحا السجاؿ؛ 

الخسػـ الستحخكة والسدسى "نيسػ الرغيخ" في نيػيػرؾ. أما "ويشدػر باكي" بعخض أوؿ إنتاجو في مجاؿ 
، وفي نفذ الدشة ابتكخ "جػف 1712أشيخ أعسالو فيػ الجيشاصػر "جيختي" وىػ فمع قريخ أنتج سشة 

بخانجولف" وىػ مشتج أمخيكي في عالع الخسـػ الستحخكة شخيقة تتسثل في إدخاؿ األنطسة االنديابية عمى 
إضافة إلى سخعة  ،خف س تكاليف اإلنتاج االبتكارستحخكة وىحا عسمية إنتاج الخسػـ ال

 (.21، ص9217)الذخيف،(11)انتاجيا
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وصمت الخسػـ الستحخكة الى أنػاع عجيجة تؤدؼ كل  ،ومع تقجـ التكشػلػجيا وتصػر اساليب االنتاج
 2Dقشيات خاصة بكل نػع فيشاؾ نػع مغ الخسػـ الستحخكة يدسى بػ تمشيا وضيفة وغاية معيشة، وتشتج وفقا ل

 لسػاد ايزاحية وأشياء ،كسا تست االشارة اليو سابقا، ويعشي رسع ثاني االبعاد بسثابة تسثيل برخؼ ذو بعجيغ
ويعشي  3Dفي حياتشا اليػمية، وقج يكػف ىحا التسثيل البرخؼ آلي أو يجوؼ. اما الشػع اآلخخ فيػ  واقعية

الثي األبعاد وىػ التدسية الذائعة التي تذيخ إلى الفخاغ الحؼ يسمظ ثالثة مقاييذ: العخض، الصػؿ، العسق، ث
، وفي ىحا الشػع يسكغ تحػيل الرػر السخسػمة إلى شكل قخيب مغ الػاقع بإضافة األبعاد -االرتفاع–أو 

مع إضافة األلػاف وتخكيد عاد، إلى صػر واشكاؿ ثالثية األبإلييا، وىشاؾ بخامج تحػؿ الرػر العادية 
اإلضاءة وإمكانية الترػيخ الحؼ يجور حػؿ األشكاؿ؛ ليربح الشاتج صػرا رائعة تتسيد بالػاقعية والجساؿ. أما 

والتي  CGI والسعخوفة بػ الشػع األخيخ فيي رسػـ متحخكة قائسة عمى تكشػلػجيا الكسبيػتخ وقجراتو الستدايجة
ق عخض عجد مغ الرػر ذات اختالؼ بديط ؼيسا بيشيا عمى شاشة بدخعة تسثل ايحاًء بالحخكة عغ شخي

معيشة مسا يعصي إيحاء بالحخكة وىحه الخسـػ قائسة عمى ضاىخة بقاء أثخ الرػرة التي تعخؼ إلييا، وىي 
 تدتشج إلى احتفاظ شبكية العيغ بتأثيخ الرػرة التي تتكػف عمييا لدمغ مقجاره عذخ الثانية قبل أف تسيد األثخ

 (.92، ص 9215)الدىخاني، (12)التالي

 ثالثا: الهظيفة الشقدية للرسهم الستحركة 
سمدمة مغ ة كافة، وبخاصة بعجما صارت تعخض أخحت الخسػـ الستحخكة تشفتح عمى مجاالت الحيا

الرػر الداكشة أو السخسػمة أو السػلجة بالكسبيػتخ واحجة تمػ األخخػ عخضا سخيعا لخمق اإلحداس بػجػد 
فيي بحلظ تعسل ( 176، ص 9291)ورؾ، حفرة،  (13)نتيجة لمطاىخة التي تعخؼ بسجاومة الخؤية حخكة

لشقج الػاقع السعاشي في السجتسعات،  عمى بث الحياة في الكائشات السرشػعة مغ الكارتػف، والتي صارت اداةً 
فزائية الذخؾية جدءا  ، فقج وضفت9221ال سيسا السجتسع العخاقي الحؼ شخأت عميو تغيخات عجيجة بعج عاـ 

دراما تمفديػنية كارتػنية تدمط الزػء عمى عجد مغ السذكالت االجتساعية  إلنتاجمغ امكانياتيا السادية 
والدياسية واالقترادية وحتى الثقاؼية في العخاؽ، وبخاصة عشجما استعارت الخمػز المفطية وغيخ المفطية 

اكل التي وانتجت دراما الكاريكاتيخ الستحخؾ مدتفيجة مغ ىحا الفغ الداخخ الحؼ يثيخ الدخخية في تشاولو لمسذ
ض ف في مزسار الشقج االجتساعي والدياسي؛ لقجرتو عمى إضفاء جػ مغ السخح واإلضحاؾ تػاجيشا، والحؼ و  

وخمق التدمية، وأيزا يسكغ اعتباره كاميخا حية وحداسة تشقل وتمتقط األشياء حديشة كانت أـ سعيجة، اجتساعية 
وحدب السػقف السخاد التعميق عميو أو الػقػؼ أو سياسية، عامة أو خاصة وىحا حدب مشطػر الفشاف نفدو، 

–عشجه مثل: الفقخ، الحخب، الدالـ فالفشاف يخكد عمى الفكخة ويعصييا أىسيتيا. فالرػرة الكاريكاتػرية 
ىي صػرة تيجؼ لشقل رسالة أو وجية نطخ عغ أشياء وحػادث ومػاقف و تتسيد بالسبالغة الخمدية  -الستحخكة
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عمى بشية الػاقع الي، وىي رسالة مغ الفشاف إلى السذاىج في سياؽ مذتخؾ قائع بحيث يكػف ليا تأثيخ انفع
(، وبيحا يعسل الكاريكاتيخ عمى وصف أو تقميج 16، ص 9217)خسقاني، ججيعي، ( 14)الحؼ يعيذانو معا

شخز أو شيء ما، يتع ؼيو السبالغة ببعس الخرائز الالفتة لمشطخ مغ أجل إحجاث تأثيخ ىدلي أو 
غ السفارقات أف الخسػـ الكاريكاتػرية ىي صػر ذات مالمح وجو تسثل الػجو أكثخ مغ الػجو سخخؼ. وم

نفدو. مقارنة بالخسػـ الكارتػنية، التي ىي فغ برخؼ ثشائي األبعاد يحاوؿ إعادة تقجيع شيء ما أو حتى 
ات سسات مبالغ ذ -ثابتة أو متحخكة–مذيج بأسمػب فشي مبدط عادًة، لكغ الخسـػ الكاريكاتػرية ىي صػر 

فييا ألشخاص أو أشياء معيشة. وتكسغ السيدة لمخسػـ الكاريكاتػرية في أنيا حتى مع وجػد قجر كبيخ مغ 
 ,Shi)( 15)التذػيو، ال يداؿ مغ الديل التعخؼ عمى ىػية الذخز في الكاريكاتيخ مغ قبل البذخ في الػاقع،

Deb, & Jain, 2019, p. 10762)  عمى  -عيشة الجراسة–سػـ الستحخكة ىحا ما عسمت سالسل الخ و
تػضيفو في رسػماتيا وشخوحاتيا السقرػدة وغيخ السقرػدة في مزاميشيا(؛ بػية نقجه بالصخيقة التي يخاىا 

اكبخ في نفذ الستمقي، وتدتجعي مجاركو لمػقػؼ عشج السذكالت وفيسيا والتفاعل  تأثيخامشاسبة، وتحجث 
 معيا.

 الكهميديا الدهداء رابعا: السذكالت االجتساعية في 
تػسعت السذكالت االجتساعية في العخاؽ؛ جخاء ما حجث مغ تغيخات سياسية واجتساعية في نطاـ الجولة 
العخاؾية، وادػ ذلظ الى ضيػر عجد كبيخ مغ القزايا والطػاىخ التي ت ذكل عمى السػاشغ وتقمق امشو، والف 

ر في دواخل االنداف، فقج اخحت دورىا في معالجة ىحه واصشافيا السختمفة تعبِ خ عسا يجو  بأشكالياالجراما 
حاولت تػضيف السزاميغ الداخخة ا الدخخية مشيا بصخيقة حديشة وقج الطػاىخ وتدميط الزػء عمييا، وربس

يدلي في ىحا السجاؿ الحؼ يدتشج في بعس مزاميشو إلى لحات اليجؼ الشقجؼ، ال سيسا مع وجػد الشقج ال
كاىة إلى السدتػػ األكثخ ذكاء ولباقة فتجعل ليا معشى وتعصييا قجرة خاصة في أف الدخخية التي تخقي بالف

يكػف ليا ىجؼ وأف تخجـ ىحا اليجؼ وأف تحتاؿ لتحؿيقو، وأف تكػف ليا أمكانية التأثيخ وىي لحلظ تتخح 
إلييا أو تشبو  مادتيا مغ العيػب والشقائز التي ال تصيق ليا وجػدا وتجؽ عمييا دقا خؽيفة أو ثؿيال حتى تشبو

 فييا عػامل السقاومة وتثيخ الخغبة في االنترار عمييا. 

لحلظ يسكغ ترػر الدخخية وىي تعشي الزحظ واالستيداء واالستخفاؼ بالذيء والعبث اليادؼ بو عغ 
ساعية إلى ابخازه و نذخه عبخ  ؛شخيق تػجيو اىتساـ خاص إلى عيب ما تقػـ الدخخية بتجديسو والسبالغة ؼيو

يبجو عمييا االنفعاؿ في الطاىخ وال تبعث عغ عاشفة مغ قائميا؛  خ فكاـية وبػسائل اترالية عجيجة. المطاى
 (16)ألنيا تخاشب العقل وتدعى أف يكػف الجػ حػليا مذبعا باالدراؾ والػعي وتثيخ الزحظ الدخيع

خكات ( وتتساشى مع التصػر الصبيعي لمسجتسع ومع ما نتج عشو مغ ح113، ص 9212)مرصفى، 
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عة مغ االحجاث شػ اجتساعية اوججت نسصا مغايخا لسفيػـ الحجث الجرامي الحؼ صار يعج اشبو بالذبكة الست
الكبخػ والرغخػ عمى حج سػاء، تدسح لمستمقي اف يكػف شخيكا في فظ التذابظ والتشاقس في الفكخ 

الدخخ مشو وتدميط الزػء ( وىحا ما تدعى دائسا الكػميجيا الدػداء 272، ص 9291)حدغ،  (17)والعسل
أؼ تتابع حجوث عشاصخ متزاربة أو  ،عميو، وبخاصة مع ارتباشيا ارتباشا وثيقا بفيع التشاقس وإنتاجو

تشاقزات مغايخة لمتػقعات، بيشسا يخػ كثيخ مغ الباحثيغ أف حل التشاقس ليذ ضخوريا إلدراؾ األحجاث 
كانت أغمب مػضػعاتيا مدتسجة في العادة مغ الحياة  الفكاـية التي تتذكل مشيا الكػميجيا الحجيثة، والتي

ابخز ما اسيست بو الكػميجيا الحجيثة في الحبكة الجرامية التي تعتسج عمى  يا تكػف االجتساعية السعاصخة، ولعم
( والتي تكػف بسػازة الشكتة التمفديػنية 9212، ص 9212)الحسامرى،  (92)الشرػص السكتػبة ليا السختجمة

شاشة التمفاز وتحاكي مػضػعا ميسا بصخيقة ساخخة وتؤدؼ غخضا معيشا يصمقو القائع باالتراؿ،  السقجمة عبخ
مختمفة  بأشكاؿوأحيانا يكػف اليجؼ متعجد االغخاض ال سيسا مع وجػد األحجاث الجرامية التي يسكغ تجديجىا 

مثل ىحه الحالة، يسكغ لشا فعشجما يكػف السػضػع جادًا ولكغ يسكغ معالجتو عغ شخيق العبارات اليدلية في 
أف نمجأ إلى استعساؿ ما يدسى "باليدؿ مغ خارج الذخرية"، بسعشى أف نتكمع عغ شخز يؤدؼ دورا مخالفا 
تساما لسا نتػقعو أو نشتطخه مشو، أو مغ خالؿ شخيقة التقميل مغ الذأف لتػصيل ما يخيج قػلو، إذ ترل درجة 

( ، وىحا ما يسكغ 236، ص 9212)ىيمتدر،  (91)اقس والذظالتيكع والدخخية في ذلظ اليدؿ مخحمة التش
مالحطتو في العجيج مغ السزاميغ التي تقجـ عبخ الجراما الداخخة او الكػميجيا الدػداء التي تشتقج الػاقع 

 ىدلي يجسع بيغ الزحظ الطاىخؼ والحدف الجاخمي. بأسمػب

مغ خالؿ  -عساؿ العخاقي )سعج البداز(ذات السمكية الخاصة لخجاؿ اال-، وقج عالجت فزائية الذخؾية
 ضػاىخ تدبب مذكالت كبيخة لجػ السجتسع ،مجسػعة مغ الخسػـ الستحخكة التي قجمتيا بدالسل متعجدة

شتج خريرا لمكبار مغ رسع كخسػـ كارتػنية ت  عبخ رسػـ متحخكة ساخخة مػجية لمكبار، وت   العخاقي، وذلظ
عات معقجة، قج تكػف سياسية أو اجتساعية وفمدؽية، تعتسج فئات السجتسع، وىي في محتػاىا تحسل مػضػ 

والسقرػد  -ندعة لفطية-( وتدتعسل 115، ص 9291)بػ عشاني،  (99)عمى السباشخة في شخح مػضػعاتيا
فة في ىحه الخسـػ التي تعػزىا الجاللة الػاضحة، بحيث تجج غالبية الخسـػ بحلظ كثخة الرياغات المغػية السػض  

 (91)ج عمى تػضيف الميجات العامية السحمية الخاصة بالبمج التي أشخؼ عمى انتاجياالستحخكة تعتس
–(، وأيزا تػضيف الذخريات واالماكغ واالسساء وما تحػيو ىحه الخمػز مغ 13، ص9214)الدعبي،

اؼ السشصػؽ، )الجاؿ والسجلػؿ(، الجاؿ يسثل الخمد السكتػب وىػ الرػرة الرػتية، اما السجلػؿ فيػ  -ثشائية
، )السعشى، الفكخة( التي تعبخ عغ الترػر الحىشي لحلظ الجاؿ، ويتع السعشى باقتخاف ىػ الرػرة السفيػمية

افاؽ التػقعات  إلدراؾالرػرتيغ الرػتية والحىشية وبحرػليع يتع الفيع، وبحلظ تتخؾ االنصباع عمى حػاسشا 
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(، وبخاصة في الجراما التمفديػنية التي 271 ص،9291)اليسة، ( 92)لمعالمة والخمد داخل السعاني والسزاميغ
ج في الدالسل  عيشة –تحاكي الكثيخ مغ السفاـيع والسذاعخ داخل الحات الفخدية لمستمقي، وىحا ما تجد 

، عبخ تػضيف "الذخرشة" تجاه بعس االشخاص والسػاقف واالحجاث والسذكالت التي تجخؼ في -الجراسة
لدالسل الداخخة الكارتاونية التي تحاكي تمظ السذكالت، وجاءت كل السجتسع العخاقي، وانتاج مجسػعة مغ ا

لتبجو أحجاثيا ترمح كل حمقة مشيا أف تكػف تسثيمية قائسة بحاتيا ليا بجاية  حمقة مغ حمقات الدمدمة فييا
(، تدمط الزػء بصخيقة نقجية كػميجية 41، ص 9292، )واؼية، قاوز (93)وعقجة ونياية، أؼ تسثيمية كاممة

ازاء ما يجخؼ مغ احجاث في البيئة االجتساعية العخاؾية؛ مغ اجل تشبيو السجتسع والحكػمات وربسا حتى 
 السجتسع الجولي عمييا، والعسل عمى ترػيبيا او التقميل مغ مطاىخىا. 

 االطار التطبيقيالسبحث الثالث:  -

 سالسل الرسهم الستحركة( مزامين 9جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ
 47 92 61 92 91 4 ساخخة 1
 91 4 12 1 59 91 األسمػباف معا 2
 12 1 5 9 5 9 جادة 3

10 29 السجسػع
0 

29 10
0 

29 10
0 

وفقا  -عيشة الجراسة–تػضح الشتائج الػاردة في الججوؿ أعاله، أف مزاميغ سالسل الخسػـ الستحخكة  -
% في سمدمة "حبدبػز"، 61كانت "ساخخة" بشدبة العتسادىا عمى فئة "األسمػب" في التحميل قج 

%، وتذيخ 91بشدبة  1% في سمدمة "شمر"، وجاءت في السختبة االخيخة سمدمة "العتاؾ47وبشدبة 
ات الصابع الداخخ، ىحه الشتائج الى حيازة سمدمة "حبدبػز" عمى أعمى ندبة في مزسػف حمقاتيا ذ

وىػ أمخ يتساشى مع فكخة ىحه الدمدمة والبيئة التي تحتػييا السذاىج، وكحلظ السذكالت التي 
تعالجيا، بيشسا األمخ أقل ندبيا في سمدمة "شمر" والتي ركدت عمى جػانب اخخػ في سخخية شخحيا 

ت الذعبية، بيشسا في لمسزاميغ التي تعالج السذكالت االجتساعية في العخاؽ، وبخاصة السػضػعا
سمدمة "حبدبػز" كانت التخكيد عمى السػضػعات االجتساعية ذات الصابع الثقافي، اما سمدمة 

" فكانت سخخية مزاميشيا اقل بكثيخ عغ سابقاتيا مغ الدالسل؛ وربسا يخجع ذلظ الى 1"العتاؾ



 8281لعام ⦃11⦄العدد ⦃82⦄جملة جامعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد 

 

 327 

االبعاد االخخػ في  شبيعة السػضػع الحؼ تصخحو ىحه الدمدمة، والسعالجات التي جاءت ؼيو، وكحلظ
 شخية البصل.

% في 59" بشدبة بػ "اسمػبيغ معا بيشت الشتائج الػاردة في الججوؿ اعاله أف مزاميغ الدالسل كانت -
% في سمدمة "شمر"، وفي السختبة االخيخة كانت سمدمة "حبدبػز" 91"، وبشدبة 1سمدمة "العتاؾ

" وىػ 1في سمدمة "العتاؾ سمػبيغ معاتائج تفػقا ممحػضا لسزسػف األ%، وتػضح ىحه الش12بشدبة 
أمخ يتػافق مع الفكخة الخئيدة مغ ىحا العسل، والغاية التي أنتج مغ اجميا؛ ال سيسا وأنو شخح 

ل عمى السػشغ العخاقي وتدبب لو عجدا مغ السذكالت كسا يخػ السؤلف؛ لحلظ فسغ ذكِ مػضػعات ت  
الدالسل األخخػ، أما سمدمة "شمر" فكانت الصبيعي اف تحػز ىحه الفئة عمى ندبة اعمى مقارنة ب

الحياة التي يعيذيا السجتسع داخل ىحا العسل والعذػائية التي تتستع بيا ضخوؼ أبصاليا تدتػجب 
شيئا مغ الشقج ازاء السدببات وراء ذلظ، بيشسا قمت ندبة السزسػف الشقجؼ في سمدمة "حبدبػز" بشدبة 

أمخ ال يختمف عغ الفكخة التي شخحتيا ىحه الدمدمة، والتي  كبيخة مقارنة بسثيالتيا مغ الدالسل، وىػ
 كانت تدخخ أكثخ مسا تشقج الدمػكيات التي تعتخض تفاصيل الحياة داخل بيئة ىحا العسل. 

% مغ مزاميغ سمدمة "شمر" كانت "جادة"، بيشسا تداوت سمدمتا 12أكجت الشتائج أف ما ندبتو  -
زاميشيسا في ججية شخحيسا، وىحا يبيغ أف الصابع اليدلي % مغ م5، وحبدبػز" ؼيسا ندبتو 1"العتاؾ

، واف الججية كانت حاضخة -عيشة الجراسة–كاف ىػ الدائج في مزاميغ سالسل الخسـػ الستحخكة 
بشدبة ضئيمة ججا مقارنة بالدخخية والشقج، وىحا يتػافق مع األفكار الخئيدة لسزاميغ الدالسل، وفي 

 ىجاؼ التي أ نتجت مغ اجميا. الػقت نفدو يدعى الى تحقيق األ

 ( اللهجة السدتعسلة في سالسل الرسهم الستحركة1جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ
 12 4 17 5 17 5 ليجة الفاظ بحيئة 1

 86 25 54 22 61 24 ليجة عامية 2

 - - 5 2 - - ليجة فريحة 3
 100 29 100 29 100 29 السجسػع

حرػؿ سمدمة "العتاؾ" عمى ما والتي تع تحميميا وفقا لػحجة "العبارة" تػضح بيانات الججوؿ اعاله،  -
% في استعساليا "لاللفاظ البحيئة"، متداوية مع سمدمة "حبدبػز" بالشدبة نفديا، في حيغ 15ندبتو 
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البحيئة. وتذيخ ىحه الشتائج الى  لأللفاظ% في استعساليا 12حرمت سمدمة "شمر" عمى ما ندبتو 
التقارب في تػضيف االلفاظ البحيئة لغخض الشقج لمسذكالت االجتساعية، والحؼ ربسا يعػد الى تذابو 

 جية االنتاج، وايزا السؤلف والذخريات التي نفحت الدالسل. 
ليا "لميجة % في استعسا64تذيخ الشتائج الػاردة في الججوؿ اعاله الى تقجـ سمدمة "شمر" بشدبة  -

%، وفي السختبة الثالثة جاءت سمدمة "حبدبػز" بشدبة 61العامية"، تمييا سمدمة "العتاؾ" بشدبة 
في سالسل الخسػـ الستحخكة عيشة  "الميجة العامية"%. وتػضح ىحه الشتائج اعتسادا كبيخا عمى 54

كانيتيا في تػضيف مية مغ جسيػر الستمقيغ، وأيزا اماالجراسة، وىحا يعػد الى قخب الميجة الع
 السفخدات الذعبية االكثخ مخونة في التعبيخ عسا يخاد نقجه أو تذخيرو.

بيشت الشتائج تخاجعا كبيخا في استعساؿ "الميجة الفرحى"، اذ لع تدتخجـ سالسل "العتاؾ" و "شمر"  -
الميجة الفرحى في مزاميغ نقجىا لمسذكالت االجتساعية، واكتفت سمدمة "حبدبػز" باستعساؿ 

%، وىي ندبة ضعيفة اما الميجة العامية؛ وىحا يعػد الى ضعف اؾباؿ 5لميجة الفرحى بشدبة ا
 ثخ بو مغ خالليا. لميجة العخبية الفريحة، وضعف التأالجسيػر العخاقي عمى ا

 ( الفئات السدتهدفة في سالسل الرسهم الستحركة4جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ
والشاشئة االشفاؿ 1  - - 2 5 - - 

 86 25 72 21 79 21 كبار الدغ 2

 12 4 91 6 26 8 الذباب 3

 100 29 100 29 100 29 السجسػع
، تػضح نتائج الججوؿ اعاله، إلى أف الفئات السدتيجفة مغ سالسل الخسـػ الستحخكة عيشة الجراسة -

قج حطيت بعجـ اىتساـ مغ قبل فئة "االشفاؿ والشاشئة"؛ اذ حرمت سمدمة  وفقا لػحجة "الذخرية"
شمر" ال يػجج و  ، بيشسا كانت سمدمتا "العتاؾ،لألشفاؿا ي% مغ استيجاف5"حبدبػز" عمى ما ندبتو 

بيسا أؼ استيجاؼ لفئة االشفاؿ، وىحا ما كاف واضحا في مزاميغ تمظ الدالسل التي و ج يت بذكل 
 كبيخ الى الفئات االخخػ. 



 8281لعام ⦃11⦄العدد ⦃82⦄جملة جامعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد 

 

 329 

% 64تؤكج الشتائج إلى تفػؽ سمدمة "شمر" في استيجاؼ مزاميشيا لػ "كبار الدغ"، وذلظ بشدبة  -
% في استيجاؼ الفئة ذاتيا. 59عمى ما ندبتو بيشسا تداوت سمدمتا "العتاؾ، وحبدبػز" بحرػليسا 

حاولة ججيخة باالىتساـ في أف وىحا يؤشخ اىتساـ سالسل الخسػـ الستحخكة في فئة كبار الدغ، وىي م
عيشة –جؼ الخسػـ الستحخكة ىحه الفئة وبالصخيقة الشقجية الداخخة، ال سيسا وأف ىحه الدالسل تدتي

ية مغ قبل الجسيػر؛ ما يعشي أف الخسـػ الستحخكة يسكغ حققت حزػرا وندب مذاىجة عال -الجراسة
 أف تؤدؼ مزاميغ وأغخاض مختمفة وتحقق تأثيخا كبيخا. 

% مغ استيجاؼ سمدمة "العتاؾ" ليع، بيشسا 96تؤشخ الشتائج الى حرػؿ فئة "الذباب" عمى ما ندبتو  -
ج استيجفتيع بشدبة %، وكانت سمدمة "شمر" ق91استيجفت سمدمة "حبدبػز" فئة "الذباب" بشدبة 

%. وىحا يبيغ تخكيد سالسل الخسـػ الستحخكة عيشة الجراسة عمى فئة "كبار الدغ" بالسختبة 12
األولى، تمييا الذباب في السختبة الثانية، وىع الفئة السشتجة التي تحتاج الى تػجيو وفيع لمسذكالت 

الدغ يسكشيع اف يأخحوا السػقف االجتساعية بذكل اوسع وتحميميا وبشاء مػقف بعجىا، بيشسا كبار 
 ازاءىا برػرة اصػب. 

 ( السذكالت االجتساعية التي ركزت عليها سالسل الرسهم الستحركة1جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ
 24 7 17 5 7 2 التفكظ األسخؼ  1

 7 2 - - 17 5 اإلدماف 2

 17 5 12 4 24 7 العادات العذائخية 3

 31 9 3 1 14 4 الدحخ والذعػذة 4

االعتجاء عمى  5
 اآلخخيغ

9 31 6 91 4 14 

 7 2 23 13 7 2 االنحخاؼ األخالقي 6
 100 29 100 29 100 29 السجسػع

" عمى مذكمة "التفكظ االسخؼ" تخكيد سمدمة "شمر ، وفقا لفئة "السػضػع"تػضح نتائج الججوؿ اعاله -
%، بيشسا جاءت في 15الثانية سمدمة "حبدبػز" وذلظ بشدبة %، تمتيا في السختبة 92وذلظ بشدبة 
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% في التخكيد عمى ىحه السذكمة، وىحا يبيغ التفاوت الشدبي 5السختبة االخيخة سمدمة "العتاؾ" بشدبة 
عيشة –بيغ كل سمدمة، واىتساميا بسذكمة دوف اخخػ، اذ تعالج كل سمدة مغ الخسػـ الستحخكة 

برػرة مغايخة عسا معيػد في السعالجات الجرامية، وبخاصة مع تػضيفيا السذكالت العخاؾية  -الجراسة
التي تقتخب مغ شخػص الشساذج السدتيجفة نقجيا وصػرىع الحىشية السخسػمة  2Dلمخسػـ الستحخكة الػ 

 في السخياؿ االجتساعي.
بيشسا  % مغ مزسايشيا،15بيشت الشتائج اىتساـ سمدمة "العتاؾ" بسذكمة "االدماف"، وذلظ بشدبة  -

%، وغابت عغ سمدمة "حبدبػز" االىتساـ بيحه السذكمة. 5جاءت ندبة اىتساـ سمدمة "شمر" بػ 
ويؤشخ ذلظ الى اف مذكمة االدماف باشكاليا الستعجدة، قج حطيت بسعالجة مغ قبل سمدمة "العتاؾ" 

مييا، وىحا والتي ب ثت في حؿبة معيشة، وكاف السجتسع يعاني مغ ىحه السذكمة؛ لحلظ سمصت الزػء ع
يؤكج اف الخسػـ الستحخكة قج ع جت لمكبار وعالجت مػضػعات ميسة، بيشسا غابت ىحه السذكمة عغ 

 سمدمة "حدبػز" التي ركدت عمى مذاكل اخخػ داخل السجتسع العخاقي. 
% مغ تخكيد سمدمة " 92اشارت الشتائج الى حرػؿ مذكمة "العادات العذائخية" عمى ما ندبتو  -

% مغ اىتساـ سمدمة "شمر" بيا، وفي 15بيشسا حرمت الفئة نفديا عمى ما ندبتو  العتاؾ" عمييا،
%، وىحا يػضح مجػ اىتساـ سالسل الخسـػ 12الستخبة الثالثة واالخيخة كانت سمدمة "حبدبػز" بشدبة 

ؿ نسػذج الخسػـ الستحخكة مغ تعميسية  -عيشة الجراسة–الستحخكة  بيحه السذكمة، وفي الػقت ذاتو تحػ 
بالسجتسع، وىي بحلظ تؤسذ لجراما  عات ميسة وذات تاثيختخفييية إلى نقجية تخػض بسػضػ  أو

كارتاونية تعج وفق أسذ وقػالب خاصة بيا، وتكتب باسمػب قج يكػف ججيج عغ سابقاتو مغ االنػاع 
 االخخػ . 

%، 11تؤكج الشتائج أف مذكمة "الدحخ والذعػذة" قج حطيت باىتساـ سمدمة "شمر"، وذلظ بشدبة  -
%، وفي السختبة الثالثة كانت سمدمة 12بيشسا كانت سمدمة "العتاؾ" قج اىتست بشدبة اقل تسثمت بػ 

%، وىحا يػضح اف سمدمة "شمر" بسزسػنيا السشتج ضسغ ازقة وشػارع 1"حبدبػز" وذلظ بشدبة 
شعبية، يسكغ اف تطيخ فييا ىكحا مذكمة، وتصغي وتدبب العجيج مغ السذكالت االجتساعية، 

 . مػر اخخػ وفقا لدمغ انتاجو وضخفو، الحؼ ركد في ا"العتاؾ"والسػضػع ذاتو ولكشو بشدبة اقل في 
% مغ مزاميغ سمدمة "العتاؾ" قج ركدت عمى 11اعصت الشتائج الػاردة في الججوؿ اعاله ما ندبتو  -

بدبػز"، سمدمة "ح% 91في السختبة الثانية وبشدبة  مذكمة "االعتجاء عمى االخخيغ"، بيشسا جاءت
%، وتػضح ىحه الشتائج اف سمدمة "العتاؾ" التي 12وحمت في السختبة االخيخة سمدمة "شمر" وبشدبة 

، عبخ مفيػـ )الذخرشة(، ي الستحخؾ، واستيجفت اشخاصا معيشيغأ نِتجت بسا يذبو الكاريكاتيخ الجرام
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بشدبة كبيخة مغ  الحؼ يعج رديف )االندشة( في الخسػـ الستحخكة الستعارؼ عمييا، كانت تخكد
مزسػنيا عمى مذكمة "االعتجاء عمى االخخيغ" والتي سببت العجيج مغ الخالفات والسذكالت داخل 
الشديج االجتساعي العخاقي، وىحا االمخ جاء بشدبة اقل في سمدمة "حبدبػز" التي كسا اشخنا ركدت 

في دعع السذكالت داخل  عمى السذكالت ذات البعج االجتساعي الثقافي، وكحلظ دور وسائل االعالـ
 السجتسع.

% مغ مزاميغ سمدمة "حبدبػز" قج ركدت عمى مذكمة 23وضحت نتائج الججوؿ اعاله أف ما ندبتو  -
"االنحخاؼ االخالقي" في مزسػف حمقاتيا، تمتيا في السختبة الثانية الدمدمتيغ االخخيتيغ "العتاؾ، و 

دمة "حبدبػز" اىتست بتدميط الزػء عمى %، وىحه الشتائج تبيغ أف سم5شمر" متداويتيغ بشدبة 
"االنحخافات االخالؾية" التي تحجث داخل السجتسع برػر واشكاؿ متخمفة، وتعسل عمى تفكيظ بشيتو 
االجتساعية، وادخاؿ سمػكيات مغايخة لسا نذأ عميو السجتسع، وىي بيحا التفػؽ الشدبي تذيخ الى 

 بالدمدمتيغ االخخيتيغ عيشة الجراسة.  فارؽ ضسشي لمسػضػعات التي تيتع بيا اذما قػرنت

 ( اسباب السذكالت االجتساعية كسا عرضتها سالسل الرسهم الستحركة9جدول )

 الفئات ت
 شلش حبزبهز العتاك

 % ؾ % ؾ % ؾ
 31 9 16 11 41 12 عجـ تصبيق القػانيغ 1
 41 12 48 14 28 8 السحيط االجتساعي 2
 96 8 12 4 31 9 الفخد 3

 100 29 100 29 100 29 السجسػع
اف اسباب السذكالت االجتساعية في العخاؽ كسا  ، وفقا لفئة "السػضػع"تػضح نتائج الججوؿ اعاله -

"عجـ تصبيق القػانيغ"، وذلظ  ىتعػد إل -عيشة الجراسة–عخضتيا مزاميغ سالسل الخسػـ الستحخكة 
%، تمتيا في السختبة الثانية 21بشدبة كسا جاء في سمدمة "العتاؾ" التي حازت عمى السختبة االولى 

%، وىحه 11%، وفي السختبة الثالثة واالخيخة جاءت سمدمة "شمر" بشدبة 16سمدمة "حبدبػز" بشدبة 
الشتائج تبيغ أف سمدمة "العتاؾ" قج نقجت الحكػمة في عجـ تصبيقيا لمقػانيغ التي تحج مغ السذكالت 

التي شخرت اخفاقات حكػمية في عجـ تصبيقيا االجتساعية، وركدت عمى ذلظ خالؿ مزاميشيا 
لمقػانيغ، اما سمدمة "حبدبػز" فقج نقجت الطاىخة ذاتيا في السجتسع، وعد ت اسباب السذكالت ايزا 
الى عجـ تصبيق القػانيغ، واالمخ ذاتو في سمدمة "شمر" التي كانت ندبتيا اقل، وربسا يعػد االىتساـ 
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السؤلف والسشتج عمى حج سػاء في تصبيق القػانيغ داخل  في التخكيد عمى ىحا الدبب الى رغبة
 السجتسع العخاقي لمحج مغ تشامي السذكالت االجتساعية ؼيو. 

تبيغ الشتائج الػاردة، أف سبب السذكالت االجتساعية يخجع الى "السحيط االجتساعي" كسا عخضتو  -
في السختبة االخيخة % في سمدمة "شمر"، و 21%، وبشدبة 26مزاميغ سمدمة "حبدبػز" وبشدبة 

%، وتػضح ىحه الشتائج أف سمدمة "حبدبػز" قج ارجعت اسباب 96جاءت سمدمة "العتاؾ" بشدبة 
السذكالت الى السحيط االجتساعي الحؼ يعسج الى اثارة السذكالت وتغحيتيا بالفتغ والزغيشة التي 

اـ سمدمة "حبدبػز" في تحجث ؼيو، وىػ امخ يتدق مع ما جاء في شخوحات الججاوؿ الدابقة مغ اىتس
تخكيدىا عمى الجػانب االجتساعية الثقاؼية، واالمخ ذاتو ربسا يكػف في سمدمة "شمر" التي تيتع 
بالجػانب الذعبية داخل السجتسع العخاقي، وما تفخزه الحياة في ىحه التجسعات مغ مذكالت وىسـػ 

اؾ" والحؼ يػجو نقجه الى السجتسع لجػ السػاشغ العخاقي، في حيغ كانت الشدبة اقل لجػ سمدمة "العت
 كسدبب رئيذ في العسمية الدياسة وافخازاتيا. 

أرجعت نتائج الججوؿ اعاله أسباب السذكالت االجتساعية في العخاؽ إلى "الفخد" وذلظ وفقا لسزاميغ  -
%، بيشسا جاءت في السختبة الثانية وبذكل مقارب سمدمة 11سمدمة "العتاؾ" التي جاءت بشدبة 

تائج الى % كانت سمدمة "حبدبػز" وتجؿ ىحه الش12%، وفي السختبة االخيخة وبشدبة 96بشدبة "شمر" 
–مذكالت السجتسع كسا يخاىا السشتج في سمدمة "العتاؾ" الحؼ دعى  اف الفخد ىػ جدء رئيذ في

الى تحسيل الفخد السذكالت وفقا الختياراتو، وىحا االمخ اقتخبت مشو سمدمة "شمر" التي  -ضسشيا
مت سمت الفخد جدءا كبيخا مغ مدؤولية السذكالت االجتساعية، اما سمدمة "حبدبػز" فيي سبق وحس  ح

"السحيط االجتساعي" مدؤولية ما يحجث مغ مذكالت كسا ورد في الفقخة الدابقة؛ فسغ الصبيعي اف 
 تكػف ندبتيا في ىحا الفقخة ىي االقل ورودا في مزاميغ الخسػـ الستحخكة. 

 ة معالجة سالسل الرسهم الستحركة للسذكالت االجتساعية( كيفي7جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ

 45 13 31 9 69 20 مجخد تشػيو عغ السذكمة 1

 17 5 24 7 21 6 االكتفاء بعخض األسباب والشتائج 2

 38 11 23 13 10 3 اقتخاح وعخض الحمػؿ 3

 100 29 100 29 100 29 السجسػع
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قج عالجت السذكالت  -عيشة الجراسة–تػضح نتائج الججوؿ اعاله أف سالسل الخسػـ الستحخكة  -
مغ خالؿ "مجخد التشػيو عغ السذكمة" وفقا لسا جاء في مزاميغ  ، وفقا لفئة "األساليب"االجتساعية

%، وفي السختبة االخيخة حمت 23%، بيشسا جاء سمدمة "شمر" بشدبة 47سمدمة "العتاؾ" وبشدبة 
قج ركد في  -عيشة الجراسة–%، وىحا يذيخ الى اف نقج الخسػـ الستحخكة 11سمدمة "حبدبػز" بشدبة 

واعصى ىحا  سمدمة "العتاؾ"عمى تشػيو السذاىج واصحاب القخار عسا يجور في السجتسع مغ مذكالت،
نػىت السػضػع اىتساما ممحػضا في مزسػنو؛ وذلظ مغ اجل ايجاد حمػال ليا، بيشسا سمدمة "شمر" 

وربسا يخجع ذلظ الى الفكخة االساسية التي يقػـ عمييا كل عسل مغ االعساؿ عيشة  بذكل اقل،
وكحلظ بيئة العسل السقجـ في كل سمدمة، وىحا االمخ يشصبق تساما عمى سمدة "حبدبػز"التي  الجراسة،

 كانت ذو اىتساـ اقل في ذلظ . 
قج ركدت عمى "االكتفاء بعخض األسباب " تذيخ الشتائج الػاردة في الججوؿ اف سمدمة "حبدبػز -

%، وفي السختبة 91%، بيشسا جاءت في السختبة الثانية سمدمة "العتاؾ" بشدبة 92والشتائج" بشدبة 
%، وتعصي ىحه الشتائج مؤشخا الى اف سمدمة "حبدبػز" سعت 15الثالثة كانت سمدمة "شمر" بشدبة 
لية التي يسكغ اف تعالج بيا، ػء السذكالت واآلالتي ادت الى نذ وبشدبة عالية الى عخض االسباب

مدة "العتاؾ" التي حخصت عمى وىحا يتفق مع ماـية الدمدمة ومزسػنيا، واالمخ كحلظ بالشدبة لد
مغ الخسػـ الستحخكة التي وضفت العجيج  نيا كانت السػسع االوؿ ليحا الشػعذاتو، وبخاصة ا السػضػع

 قل ندبيا بالشدبة لدمدمة "شمر". مغ التقشيات الجرامية فييا، واالمخ ا
أكجت الشتائج حرػؿ سمدمة "حبدبػز" عمى السختبة األولى في معالجة السذكالت االجتساعية مغ  -

%، تمتيا في السختبة الثانية سمدمة "شمر" بشدبة 23خالؿ "اقتخاح وعخض الحمػؿ"، وذلظ بشدبة 
، وتجؿ ىحه الشتائج عمى أف سمدمة %12%، وفي السختبة االخيخة حمت سمدمة "العتاؾ" بشدبة 16

"حبدبػز" قج قجمت حمػال وحاولت اف تعخؼ القائسيغ عمى الحكع بالكيؽية التي يسكغ حل السذكالت 
التي تعتخض الجسيػر العخاقي، وىحه الشتيجة تتفق مع الفقخة الدابقة، وجاء االمخ بشدبة اقل في 

الى الفكخة بذكل عاـ ليحا العسل واجداء سمدمة "شمر" في تقجيسيا لمحمػؿ، والتي ربسا تخجع 
معالجاتو وبشيتو الجرامية، واالمخ ربسا يكػف اقل مع سمدمة "العتاؾ" التي ابتعجت عغ تقجيع الحمػؿ 

 بشدبة كبيخة، وىحا يتساشى مع مزسػنيا، ويتدق مع مؤشخات الشتائج الدابقة. 

  



 8281لعام ⦃11⦄العدد ⦃82⦄جملة جامعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد 

 

 334 

 ( طرائق حل السذكالت االجتساعية8جدول )

 الفئات ت
ؾالعتا  شمر حبدبػز 

 % ؾ % ؾ % ؾ
 39 15 48 14 16 11 بالصخؽ القانػنية 1

 17 5 12 4 10 3 عغ شخيق استخجاـ العشف 2

 31 9 16 11 39 15 لع يتع حل السذكمة 3
 100 29 100 29 100 29 السجسػع

الى  السػضػعات"، وفقا لفئة "االساليب السدتخجمة في تحميل تػضح الشتائج الػاردة في الججوؿ اعاله -
حرػؿ سمدمة "شمر" عمى السختبة األولى في ايجاد شخائق لحل السذكالت االجتساعية في العخاؽ 

%، تمتيا سمدمة 39مغ خالؿ مزاميشيا، وذلظ "بالصخؽ القانػنية" التي حازت عمى ما ندبتو 
غ ىحه الشتائج اف ، وتبي16%، وفي السختبة االخيخة جاءت سمدمة "العتاؾ" بشدبة 26"حبدبػز" بشدبة 

في سمكيا الصخؽ القانػنية لمسذكالت  -عيشة الجراسة–سمدمة "شمر" تقجمت عمى الدالسل 
االجتساعية، عمى الخغع مغ أف بيئة ىحه الدمدة تشتسي الى السجتسعات الذعبية، وىػ ربسا تشاقس 

يشسا كاف االمخ قرجه السشتج، في كػف ىحه السشاشق تمجأ لمقانػف لفس السذاكل التي تعتخضيا، ب
يجة "العتاؾ" كانت متػقعة الصخائق التي وضعتيا سالسل الخسـػ متػقعا في سمدمة "حبدبػز" في اف ت

 في مزاميشيا.  -عيشة الجراسة–الستحخكة 
تبيغ الشتائج التي وردت في الججوؿ اعاله الى انيا اخحت شخائق لحل مذكالتيا "عغ شخيق استخجاـ  -

%، بيشسا في السختبة الثانية قج جاءت سمدمة 15مدمة "شمر" بشدبة العشف"، وقج حرمت عمييا س
%، وتجؿ ىحه الشتائج 12%، وفي السختبة االخيخة حمت سمدمة "العتاؾ" بشدبة 12"حبدبػز" وبشدبة 

عمى اف سمدمة "شمر" قج وججت الحمػؿ لمسذكالت االجتساعية، "عغ شخيق العشف" وىػ امخ 
البيئة التي تع انتاجيا فييا، والتي ركدت عمى العذػائيات الدكشية يتساشى مع مزسػف ىحه الدمدة و 

واالحياء الذعبية والدمػكيات غيخ القانػنية، في حيغ كانت كانت الشدبة اقل مع سمدمة "حبدبػز" 
التي عالجت في جػىخىا العاـ السػضػعات بصخؽ سمية اكثخ؛ لحلظ كانت الشدبة ىشا اقل عسا 

عتاؾ" قج استخجمت العشف في حل السذكالت بشدبة اقل في مزسػنيا، سبقيا، وكانت سمدمة "ال
 والتي غالبا ما يكػف نقجىا يحسل التػرية والكػميجيا الدػداء بيغ شخوحاتو. 
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أشارت الشتائج التي وردت في الججوؿ اعاله، اف الصخائق التي حمت بيا سالسل الخسػـ الستحخكة  -
ة "العتاؾ"، "لع يتع حل السذكمة" في مزسػنيا، وذلظ السذكالت االجتساعية، تسثمت في أف سمدم

%، وفي السختبة االخيخة كانت 16%، وفي السختبة الثانية جاءت سمدمة "حبدبػز" وبشدبة 39بشدبة 
%، وىحه الشتائج تػضح اف سمدمة "العتاؾ" لع تكتخث لحل السذكالت 11سمدمة "شمر" بشدبة 

تدمط الزػء عمييا" كسا ورد في الشتائج الدابقة، وىحه  االجتساعية في العخاؽ؛ النيا كانت "مجخد
الشتيجة تتفق مع مزسػف تمظ الدمدمة، وفي سمدمة "حبدبػز" كانت الشدبة واقعية، وبخاصة اف ىحه 

قمسا تجج ليا حال اال بتجخل  ت السذاكل الحؿيؿية والتيالدمدمة مغ الخسػـ الستحخكة قج عخض
الجيات السعشية، وفي سمدمة "شمر" كاف عجـ حل السذكالت واردا ال سيسا واف ىحه الدمدة ربسا 

 تمجأ لمعشف في حل بعس السذكالت التي تعتخضيا. 

 ( دور شخريات سالسل الرسهم الستحركة في مهاجهة السذكالت االجتساعية9جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ

 72 26 54 22 45 13 دور يجسع بيغ االثشيغ 1

 5 2 12 4 17 5 دور سمبي 2

 3 1 10 1 38 11 دور ايجابي 3

 100 29 100 29 100 29 السجسػع
وفقا لفئة "الذخرية" عشج  -عيشة الجراسة–تبيغ نتائج الججوؿ اعاله أف شخريات الخسػـ الستحخكة  -

دمدمة "شمر" ىػ "دور يجسع بيغ االثشيغ" جية السذكالت االجتساعية لمػا ف دورىا فيالتحميل كا
%، تمتو في السختبة الثانية سمدمة 72بسعشى يجسع بيغ الجور الدمبي وااليجابي، وذلظ بشدبة 

%، وتػضح ىحه الشتائج 23%، وفي السختبة الثالثة جاءت سمدمة "العتاؾ"بشدبة 54"حبدبػز" بشدبة 
مدمة "شمر" عسمت عمى مػاجية السذاكل بالصخؽ السذخوعة وغيخ السذخوعة، أف الذخريات في س

وىي بحلظ تشقل واقع الحياة التي يعيذيا االشخاص في بيئة العسل الفشي، الحؼ يعكذ الدماف 
ػ رت ؼيو، بيشسا االمخ اقل ندبيا في سمدمة "حبدبػز" التي كاف مزسػنيا  والسكاف والبيئة التي ص 

شبو الحزارؼ ندبيا، وفقا لطخوؼ انتاج العسل، بيشسا األمخ يشحدخ قميال في يسيل الى الدمػؾ 
 سمدمة "العتاؾ" التي لجأت شخريتيا ليحا االسمػب في السػاجية وفقا لسعصيات العسل وحيثياتو. 
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تؤكج الشتائج أف شخريات سالسل الخسػـ الستحخكة قج واجيت السذكالت وكاف ليا "دور سمبي" في  -
%، وكاف في السختبة االخيخة سمدمة 12%، وفي سمدمة "حبدبػز" بشدبة 15ؾ" بشدبة سمدمة "العتا

%، وىحه الشتائج تؤشخ اف سمدمة "العتاؾ" كاف ليا دورا سمبيا في مػاجية شخرياتيا 5"شمر" بشدبة 
لمسذكالت التي تعتخض السجتسع، وىحا يتدق مع بعس الشتائج الػاردة سابقا، ومع مزسػف ىحه 

وقج كاف الجور الدمبي اقل في سمدمة "حبدبػز" التي  التفريالت السػجػدة في حمقاتيا.و  الدمدمة
ركدت عمى مػاجية السذكالت بالصخيقة الدمبية وبخاصة في السػضػعات الثقاؼية التي كانت تيجد 
السجتسع، وتشحدخ الشدبة في الجور الدمبي عشج سمدمة "شمر" والتي اىتست بالسػاجية عبخ االدوار 

 دمبية وااليجابية معا. ال
 ي سالسل الخسػـ الستحخكة قج واجيتتػضح الشتائج الػاردة في الججوؿ اعاله أف الذخريات ف -

% 12% مغ قبل سمدمة "العتاؾ"، وبشدبة 16السذكالت االجتساعية عبخ "دور ايجابي" بشدبة 
ه الشتائج أف %، وتجؿ ىح1لدمدة "حبدبػز"، وكانت سمدمة "شمر" قج واجيت السذكالت بشدبة 

سمدمة "العتاؾ" اتجيت نحػ دور ايجابي لسػاجية السذكالت التي تعتخض السجتسع؛ معخبة عغ 
اىسية اف يأخح االشخاص دورىع في حل السذكالت، بيشسا االمخ اقل بجرجة كبيخة مع سمدمة 

نتيا مع الجور "حبدبػز" التي لع يكغ ليا دورا ايجابيا كبيخا في مػاجية السذكالت، ال سيسا عشج مقار 
الدمبي، اما سمدمة "شمر" فسغ الصبيعي اف يكػف الجور االيجابي ضعيفا فييا؛ النيا ركدت عمى 

 الجسع بيغ الجوريغ.

 ( التزام سالسل الرسهم الستحركة بسبادئ السجتسع11جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ
 17 5 91 6 91 6 التداـ تاـ 1

الى حج ماااللتداـ  2  12 41 14 48 17 37 
 24 7 31 9 16 11 عجـ االلتداـ 3

 100 29 100 29 100 29 السجسػع
قج التدمت بسبادغ  وفقا لفئة "الؿيع" -عيشة الجراسة–تػضح نتائج الججوؿ اعاله أف الخسػـ الستحخكة  -

" وكاف ذلظ "التداـ تاـ"، بيشسا في سمدمة % في سمدمتي "العتاؾ" و "حبدبػز91السجتسع بشدبة 
%، وىحه تؤشخ التداـ الخسػـ الستحخكة بذكل تاـ ضسغ السبادغ السػجػدة 15"شمر" كانت الشدبة 
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أ نِتجت خريرا لمبيئة العخاؾية ولشقج  وحبدبػز"، والتي في السجتسع، وبخاصة في سمدمتي "العتاؾ،
، ما يعشي أف الشقج الجرامي ميسا كانت لو مداحة مغ العجيج مغ السذكالت والطػاىخ التي تحيط بو

ومبادئو، بيشسا االمخ كاف اقل التداما في سمدمة  و ؾيع السجتسعذىش كاتبو الحخية، ؼيجب أف يزع في
"شمر"؛ والتي التدمت بذكل تاـ بشدبة اقل عغ الدالسل االخخػ، وىحا ربسا يعػد كسا اسمفشا الى 

 ىحه الدمدمة، وشخػصيا.  البيئة التي تجور فييا احجاث
%، وسمدمة 37تبيغ الشتائج أف سمدمة "شمر" "التدمت الى حج ما" في مبادغ السجتسع، وذلظ بشدبة  -

%، وىحه الشتائج تجؿ عمى أف سمدمة "شمر" بخغع 21" بشدبة %، وسمدمة "العتاؾ26"حبدبػز" بشدبة 
تقجيسيا  الطخوؼ السحيصة في حياتيا السعيذية إال انيا التدمت الى حج ما بسادغ السجتسع عشج

، وبخاصة عشجما حاولت معالجة السذكالت التي تيجد امغ وحياة السجتسع، مزسػف شخرياتيا
والتي ايزا سعت وبشدبة جيجة الى االلتداـ بسبادغ السجتسع،  واالمخ ذاتو تقخيبا في سمدمة "حبدبػز"

ثقاؼية، وكاف -وىحا االمخ يتساشى مع مزسػف ىحه الدمدمة التي تعالج مػضػعات بفحػػ اجتساعية
االلتداـ اقل ندبيا في سمدمة "العتاؾ" التي نقجت عجة مػضػعات في السجتسع والحكػمة والقزايا 

 سجتسع العخاقي. االخخػ التي يعاني مشيا ال
%، تمتيا 16بشدبة ذلظ اكجت الشتائج أف سمدة "العتاؾ" كاف ليا "عجـ االتداـ" بسبادغ السجتسع و  -

%، وتػضح ىحه 92%، وفي السختبة االخيخة كانت سمدمة "شمر" بشدبة 11سمدمة "حبدبػز" بشدبة 
خاصة اف بعس السزاميغ الشتائج أف سمدمة "العتاؾ" كانت بعيجة عغ االلتداـ بسبادغ السجتسع، وب

التي عخضتيا ىحه الدمدمة اتدست بذيء مغ الجخأة في الصخح، سػاء عمى السدتػػ االجتساعي او 
االخالقي او الجيشي، والستتبع ليحه الدمدة والتي تعج التجخبة االولى لفزائية الذخؾية في انتاجاىا 

معجة لمكبار، وتحسل شابع الشكتة ىكحا نػع مغ السػاد االعالمية والتي تسثمت في رسـػ متحخكة 
 صبيعي اف يكػف ضعف بااللتداـ فيالتمفديػنية الداخخة التي تشقج الػاقع بصخيقة ساخخة؛ يخػ أنو مغ ال

ىحه الدمدمة، وكحلظ االمخ في سمدمة "حبدبػز" التي كاف ليا عجـ التداـ ندبي في مبادغ السجتسع، 
ـ االلتداـ؛ الف السػضػعات التي تصخح تدتػجب وبخاصة اف مزسػف حمقاتيا يدتػجب احيانا عج

ج السؤلف ذلظ، اما في سمدمة "شمر" فاالمخ اقل ندبيا مغ حيث االلتداـ، وربسا لمؿيع ذلظ، وربسا يتعس  
والعادات االجتساعية والعذائخية التي تحيط بالعسل الجرامي الكارتػني ىحا يتصمب اف تكػف الشتائج 

 معو ىكحا.
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 معالجة سالسل الرسهم الستحركة للسذكالت االجتساعية( هدف 11جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ

 55 16 23 13 34 10 تغيخ سمػؾ سمبي 1

 16 11 36 11 39 15 تجعيع سمػؾ إيجابي 2

 5 2 17 5 12 4 تجعيع سمػؾ سمبي 3
 100 29 100 29 100 29 السجسػع

وفقا لفئة "االسمػب  -عيشة الجراسة–اليجؼ لدالسل الخسػـ الستحخكة  تػضح نتائج الججوؿ اعاله أف -
وراء معالجة السذكالت االجتساعية يدعى الى "تغيخ سمػؾ سمبي"  الستبع في عخض السزسػف"

% في سمدمة "حبدبػز" 23% في سمدمة "شمر"، وفي السختبة الثانية وبشدبة 33وجاء ذلظ بشدبة 
% في سمدمة "العتاؾ"، وىحه الشتائج تؤشخ اىتساـ مزاميغ سمدمة 12وفي السختبة االخيخة وبشدبة 

سػجػدة داخل بيئة الدمدمة، وىػ أمخ يتساشى مع الدمػكيات ال"شمر" في تغيخ الدمػكيات الدمبية 
ل عمى السجتسع ذكِ التي تع تدميط الزػء عمييا، وكحلظ سمدمة "حبدبػز" التي عالجت مػضػعات ت  

ليا مغ سمبية عمى السجتسع وابشائو، ؼيسا قل ندبيا ىجؼ سمدمة "العتاؾ" في وحثت عمى تغيخىا؛ لسا 
 تغيخ الدمػكيات الدمبية داخل مزاميغ حمقاتو. 

أشارت الشتائج الػاردة في الججوؿ اعاله اف سالسل الخسػـ الستحخكة قج ىجفت الى "تجعيع سمػؾ  -
وشمر" تداوت الشدبة بحرػليا  % في سمدمة "العتاؾ"، وفي سمدمتي "حبدبػز39ايجابي" بشدبة 

% مغ السزاميغ التي تجعع سمػكا ايجابيا، وىحا يؤشخ اف سمدمة "العتاؾ" قج تفػقت في 16عمى 
تجعيع الدمػكيات االيجابية داخل السجتسع، والعسل عمى جعميا سبيال لحمػؿ السذكالت التي تحيط 

الجرامي وبيئتو، بيشسا االمخ كاف  بالسجتسع العخاقي، وذلظ يتفق ندبيا مع شخريات وضخوؼ العسل
مػازيا في سمدمتي "حبدبػز، وشمر" والمتيغ عسمتا بذكل اقل عمى تجعيع الدمػكيات االيجابية، بل 

 نػىت عمى الدمبيات اكثخ مغ ذلظ. 
قج ىجفت الى "تجعيع سمػؾ سمبي" مغ خالؿ سمدمة  -عيشة الجراسة–تبيغ الشتائج الػاردة أف الدالسل  -

%، وفي السختبة االخيخة جاءت 12%، بيشسا جاءت سمدمة "العتاؾ" بشدبة 15شدبة "حبدبػز" وب
%، وتؤكج ىحه الشتائج ححو سمدمة "حبدبػز" الى تجعيسيا لبعس الدمػكيات 5سمدمة "شمر" بشدبة 

الدمبية التي تحجث في السجتسع وتؤدؼ الى مذكالت داخمو، وىػ امخ تػافخ باشكاؿ مختمفة داخل 
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بيشسا كاف اقل بقميل في سمدمة "العتاؾ" والتي دعست الدمػؾ االيجابي اكثخ، وانحدخ  ىحه الدمدمة،
 االمخ بشدبة قميمة ججا في سمدمة "شمر" والتي كاف لجييا مجخد تمػيح ازاء ذلظ. 

 ( أساليب تحقيق شخريات سالسل الرسهم الستحركة الهدافها19جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ
 31 9 34 10 7 2 مذخوعة 1

 28 8 91 6 17 5 غيخ مذخوعة 2

3 
تجسع بيغ 

 االثشيغ
22 76 13 23 12 41 

 100 29 100 29 100 29 السجسػع
تػضح الشتائج الػاردة في الججوؿ اعاله أف شخريات الخسػـ الستحخكة قج اتعبت اساليبا لتحقيق  -

% في سمدمة "حبدبػز"، وفي السختبة الثانية 12اىجافيا، وكانت ىحه األساليب "مذخوعة" بشدبة 
%، وتجؿ 5% كانت سمدمة "شمر"، وجاءت في السختبة االخيخة سمدمة "العتاؾ" وبشدبة 11وبشدبة 

ىحه الشتائج عمى أف سمدمة "حبدبػز" قج عسمت عمى استعساؿ االساليب السذخوعة لدمػؾ شخريتيا 
، وىػ ما يتفق مع االشار العاـ لفكخة ىحه الييفي تحقيق االىجاؼ التي يدعى مزسػف الحمقات ا

الدمدمة، بيشسا في سمدمة "شمر" كانت الشدبة اقل مذخوعية في اساليب شخرياتيا، وىحا ايزا 
يتساشى مع الجػ العاـ لفكخة الدمدمة وشخريتيا والصخوحات التي وردت فييا، اما في سمدمة 

" فكاف التخاجع واضحا في تقجيع األساليب السذخوعة لتحقيق أىجاؼ الذخريات السؤدية "العتاؾ
لمدمدمة، وىػ ما يؤشخ خصابا مقرػدا في البيئة الجرامية ليحه الدمدمة، والتي أ نتجت لطخوؼ 

 سياسية اجتساعية خاصة. 
قيق اىجافيا، وذلظ انتيجت شخرياتيا أساليب "غيخ مذخوعة" في تح تؤكج الشتائج أف سمدمة "شمر" -

%، وفي السختبة 91% مغ مزاميشيا، وجاءت سمدمة "حبدبػز" بالسختبة الثانية بشدبة 96بشدبة 
%، وىحا يػضح أف سمدمة "شمر" والتي كانت بيئتيا ذات 15االخيخة حمت سمدمة "العتاؾ" بشدبة 

الساليب لتحقيق شابع شعبي وفي زمغ الفػضى واالعتجاء عمى االخخيغ، قج سمكت شخريتيا ىحه ا
غايتيا، وكحلظ االمخ وبشدبة اقل في سمدمة "حبدبػز" التي ايزا يػجج سمػؾ غيخ مذخوع في سعي 
شخرياتيا ضسغ البيئة االجتساعية الثقاؼية لتحقيق ما يربػف اليو مغ اىجاؼ، واالمخ اقل كاف في 
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ة، وىحا ما يتفق ربسا مع الى اساليب اخخػ لتحقيق اىجفيا السخجػ  سمدمة "العتاؾ" التي ربسا تمجأ
مزسػف كل سمدمة وأبعاده في شخرشة الخسائل السخاد بثيا بيغ سصػر الكػميجيا الدػداء ازاء 

 السذكالت السصخوحة. 
تبيغ الشتائج الػاردة في الججوؿ أف أساليب تحقيق شخريات سالسل الخسػـ الستحخكة الىجافيا قج تع  -

% في سمدمة "العتاؾ"، 54"تجسع بيغ االثشيغ"، بشدبة ، بسعشى -مذخوعة، وغيخ مذخوعة–بأساليب 
%، وىحا 21%، وفي السختبة االخيخة كانت سمدمة "شمر" بشدبة 23وتمتيا سمدمة "حبدبػز" بشدبة 

يجؿ عمى اف سمدة "العتاؾ" قج سمكت اساليب عجة في تحقيق اىجافيا، وكسا اشارت الشتائج الدابقة، 
ج مغ السؤلف الحؼ جعل االىجاؼ رمادية في غاياتيا، بيشسا وأنيا عسجت الى ىحه االساليب بقر

االمخ كاف اقل بذكل اكثخ في سمدمة "حبدبػز" التي لجأت الى ىحه االساليب لتحقيق اىجفيا الشقجية 
برػرة متبايشة، وتخاجع االمخ ندبيا في سمدمة "شمر" التي اخحت ىحه االساليب في معالجة 

 عجة تعالج السذكالت التي تحجث في البيئة العخاؾية. مزاميشيا السقجمة عبخ مػضػعات 

 ( غاية أهداف نقد سالسل الرسهم الستحركة11جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ
 24 7 17 5 10 3 تحققت 1
 45 13 16 11 23 13 لع تتحقق 2
 31 9 43 13 43 13 غيخ واضحة 3

 29 السجسػع
10
0 

29 
10
0 

29 
10
0 

أف الغاية مغ أىجاؼ نقج سالسل الخسـػ الستحخكة  ، وفقا لفئة "السػضػع"تػضح نتائج الججوؿ اعاله -
% في سمدمة "حبدبػز"، 15% في سمدمة "شمر"، وبشدبة 92قج "تحققت" بشدبة  -عيشة الجراسة–

مر" %، وتذيخ ىحه الشتائج الى أف سمدمة "ش12وفي السختبة الثالثة كانت سمدمة "العتاؾ" بشدبة 
سعت الى تحقيق األىجاؼ التي نقجت بيا السذكالت االجتساعية بشدبة ضعيفة، وىحا ما ستػضحو 
اكثخ الشتيجة القادمة، وكانت الشدبة اقل في سمدمة "حبدبػز" والتي كانت غايتيا في الشقج اقل تحققا؛ 

تحقيق غاية نقجىا  في ال سيسا وأنيا تعالج مػضػعات ميسة في السجتسع، بيشسا تخاجعت الشدبة كثيخا
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لعتاؾ" والتي تعج أولى التجارب في الخسػـ الستحخكة السػجية لكبار، والتي وضفت في سمدمة "ا
 الجراما الكارتػنية الداخخة في مزسػنيا. 

%، بيشسا 23بيشت الشتائج أف الغاية مغ الشقج في سمدمتي "العتاؾ، و شمر"، "لع تتحقق" وذلظ بشدبة  -
%، وىحا يؤكج أف سالسل الخسػـ الستحخكة عيشة الجراسة لع 16انت الشدبة في سمدمة "حبدبػز" فك

تػفق بشدبة كبيخة في الدمدمتيغ السذار الييسا، ما يعشي أف السزاميغ لع تكغ بحجع السذكالت أو 
شخيقة الشقج لع تكغ مػفقة، بيشسا في سمدمة "حبدبػز" فكاف األمخ اقل وقعا؛ وبخاصة أف الشدبة كانت 

في عجـ تحقيق أىجافيا الشقجية والػيايات التي ش خحت في مزسػنيا ازاء السذكالت  متخاجعة
 االجتساعية التي تحجث في السجتسع العخاقي. 

تذيخ الشتائج الػاردة في الججوؿ اعاله الى أف سمدمي "العتاؾ، وحبدبػز" كانت الغاية الشقجية  -
%، وذلظ يجؿ 11في سمدمة "شمر"  %، وجاءت الشدبة23الىجافيسا "غيخ واضحة" وذلظ بشدبة 

عمى أف سمدمتي "العتاؾ، وحبدبػز" كانت الغاية الشقجية لجػ كل مشيسا ضبابية االداء، ولع تعالج 
السذكالت بذكل واضح، وربسا تتفق ىحه الشتائج مع الفئات الدابقة التي تع تفديخىا، بيشسا بقيت 

بالدمب او االيجاب، وىحا ربسا يػحي أف سمدمة "شمر" اكثخ وضػحا في غايتيا الشقجية، سػاء 
السػضػعات السصخوحة ازاء السذكالت االجتساعية تحتاج الى معالجات اقخب الى الذعبية مسا ىي 

 الػاردة في الججوؿ اعاله.  لمسؤشخاتتجاه الحكػمات أو السجتسعات الثقاؼية؛ وفقا 

 ( طبيعة الشقد للسذكالت االجتساعية العراقية14جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ

 39 15 39 15 62 18 نقج مػضػعي 1

 48 14 48 14 16 11 نقج غيخ مػضػعي 2
 100 29 100 29 100 29 السجسػع

عيشة –تػضح نتائج الججوؿ اعاله أف شبيعة نقج السذكالت االجتساعية في سالسل الخسـػ الستحخكة  -
% في سمدمة 49كانت تحسل شابع الػ "نقج مػضػعي" بشدبة  وفقا لفئة "السػضػع" -الجراسة

لكمتا السزاميغ، وىحه الشتائج تؤشخ أف  %39مدمتي "حبدبػز، وشمر" كانت بشدبة "العتاؾ"، وفي س
سمدمة "العتاؾ" قج نقجت السذكالت االجتساعية التي تحيط بالسجتسع العخاقي برػرة مػضػعية 

وقجمت رؤية فعمية لغخض معالجتيا، واألمخ ايزا يشصبق  وواقعية، وربسا شخرت مػاشغ الخمل،
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عمى الدمدمتيغ االخخيتيغ، والمتاف نقجتا السذكالت بشدبة الشرف مغ حمقاتيا برػرة مػضػعية، 
وىحا يؤشخ أيزا أف ىحه الدالسل كانت تتجو نحػ الشقج السػضػعي كأسمػب درامي جاد لسعالجة 

 الػاقع الحؼ يعيذو السجتسع. 
% في سمدمتي "حبدبػز، وشمر" كانتا تشقج 26شتائج الػاردة في الججوؿ أف ما ندبتو تبيغ ال -

السذكالت االجتساعية في العخاقي بالػ "نقج غيخ مػضػعي"، أما سمدمة "العتاؾ" فقج كانت ندبة نقجىا 
%، وىحا يػضح أف سمدمة "العتاؾ" كانت اكثخ دقة ومػضػعية في نقجىا 16ىي  "غيخ السػضػعي"

غيخ السػضػعية، بيشسا في سمدمتي  ومذكالتو، وأنيا تجشبت السزاميغ قع االجتساعي العخاقيلمػا
ححت ىحا  التي لمسزاميغالشرف "حبدبػز، وشمر" نجج أف الشقج غيخ السػضػعي كاف بشدبة 

الحؼ ال يحبح أف يكػف مػجػدا في ىكحا مػاد اعالمية، عمى الخغع مغ أنيا اخحت االسمػب و  ،الححو
خ والكاريكاتيخ الستحخكة كخكيدة لشقجىا الحياة االجتساعية في العخاؽ، إال أف السػضػعية في الداخ

 االخخػ.  البا ما تخجح كفتيا عمى االساليبالشقج غ

 ( طرائق نقد مزامين سالسل الرسهم الستحركة11جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ

غيخ  1
 مباشخة

18 62 18 62 18 69 

 16 11 16 11 16 11 مباشخة 2
 100 29 100 29 100 29 السجسػع

وفقا لفئة  -عيشة الجراسة–تػضح نتائج ىحا الججوؿ أف شخائق نقج مزاميغ سالسل الخسػـ الستحخكة  -
قج تذابيت في الصخيقة التي اتخحتيا ازاء نقج السذكالت االجتساعية في العخاؽ، اذ أف ما "االسمػب" 

مزاميغ سالسل "العتاؾ، وحبدبػز، وشمر" كانت تدتعسل الصخائق "غيخ السباشخة" % مغ 49ندبتو 
قج عسج الى ىحه في نقجىا لمسذكالت االجتساعية، وىحا يبيغ أف السشتج ليحه الدالسل عمى حج سػاء 

جؼ؛ لغخض عجـ الػقػع في السداءلة القانػنية ربسا، أو أنو يػجييا لجسيػر مغ قر كأسمػبالصخائق 
فئة كبار الدغ أو الذباب الحيغ يفيسػا الخصاب الزسشي الحؼ يخيجه؛ لحلظ نالحع ىحا االرتفاع في 
الشدبة، وفي الػقت ذاتو عجـ وجػد تبايغ في الشدب بيغ سمدمة واخخػ، ويخجع ذلظ الى آلية االنتاج 

 ص ِصحت مغ اجميا ىحه الدالسل. ختو واالغخاض التي وجي
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بيشت نتائج الججوؿ اعاله أف سالسل "العتاؾ، وحبدبػز، وشمر" قج استعسمت الصخائق "السباشخة"  -
% في نقجىا السذكالت االجتساعية العخاؾية، وىحا يػضح أف الصخائق السباشخة كانت اقل 16بشدبة 

وأف المجػء إلييا ربسا كاف مغ اجل ايراؿ رسائل  -جراسةعيشة ال–تػاججا في مزاميغ الدالسل 
 عغ التزسيغ وبث الخمػز بيغ سصػر الغايات السقرػدة. معيشة برػرة مباشخة واالبتعاد قميال

 ( أساليب نقد سالسل الرسهم الستحركة للهاقع العراقي19جدول )

 الفئات ت
 شمر حبدبػز العتاؾ

 % ؾ % ؾ % ؾ

رمدية )بالرػر،  1
 وااليساءات والخسػـ(

16 55 12 41 15 39 

 5 2 12 4 5 2 مادية )بالفعل( 2

 41 12 23 13 16 11 لغػية )بالقػؿ( 3
 100 29 100 29 100 29 السجسػع

أف سمدمة "العتاؾ" قج اتخحت  وفقا لفئة "االسمػب الستبع في التحميل تػضح نتائج الججوؿ أعاله -
%، اما سمدمة "شمر" فكانت 33" بشدبة -وااليساءات، والخسـػبالرػر، –أساليب الشقج "الخمدية 

، وىحه الشتائج تؤشخ تصابقا %21%، وفي السختبة األخيخة كانت سمدمة "حبدبػز" وبشدبة 39ندبتيا 
بسفيػميا  -الذخرشة–ممحػضا مع مزاميغ وشخريات تمظ الدالسل، اذ وضفت سمدمة "العتاؾ" 

قج بعس الذخريات التي تخاىا سببا في مذكالت العخاؽ، االجتساعي والفمدفي الشقجؼ لغخض ن
الى العسل عمى وجػد الكاريكاتيخ الستحخكة كشػع درامي نقجؼ يتساشى مع غايات الخمػز  باإلضافة

ودالالتيا، اما في سمدمة "شمر" فاف الخمدية كانت تتػافق مع السذكالت التي تدببيا البيئة 
قجه االجتساعية لمػاقع العخاقي، ال سيسا وأف حخية السشتج ىشا اكثخ اتداعا في قػؿ ما يخيجه، وكحلظ ن

برػرة ال تعخضو لمسداءلة، اما سمدمة "حبدبػز" فكانت الخمدية اقل ندبيا؛ كػف السػضػعات التي 
تعالج مذكالتيا ىحه الدمدة ربسا تحتاج اقل مغ بؿية الدالسل االخخيات، وبخاصة عشج متابعة 

 السزاميغ التي تقجميا ىحه الدمدمة مقارنة بغيخىا؛ لحلظ كانت رمديتيا متخاجعة. 
" بشدبة -بالفعل–الشتائج الػاردة في الججوؿ أف سمدمة "حبدبػز" قج لجأت لألساليب "السادية  تذخ -

% مسا قجمتو مغ مزاميغ، وىحا 5% مغ مزاميشيا، بيشسا كانت ندبة سمدمتي "العتاؾ، وشمر" 12
يػضح أف سمدمة "حبدبػز" قج اتجيت نحػ الفعل كدمػؾ درامي واسمػب نقجؼ لغخض تػضيح 



 8281لعام ⦃11⦄العدد ⦃82⦄جملة جامعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد 

 

 344 

وتحقيق اغخاضيا، بيشسا انحدخ ىحا االسمػب في الدمدمتيغ االخخيتيغ، والمتاف ركدتا عمى مقاصجىا 
 االساليب االخخػ؛ كػنيا تحقق ما تخيجه بذكل اكبخ وفقا لسا يخاه السشتج. 

% مغ مزاميشيا، 23" بشدبة -بالقػؿ–بيشت الشتائج أف سمدمة "حبدبػز" قج اتخحت أساليب "لغػية  -
%، وفي السختبة الثالثة واالخيخة جاءت سمدمة 21الثانية سمدمة "شمر" بشدبة تمتيا في السختبة 

ة أكثخ مغ ػز" وضفت المغة صػتا واداء ودالل%، وىحا يجؿ عمى أف سمدمة "حبدب16"العتاؾ" بشدبة 
في شخحيا السزاميغ، ولجأت الى المغة لسجاراة السذكالت  -سالسل عيشة الجراسة–غيخىا 

تخض السجتسع العخاقي، بيشسا سمدمة "شمر" كانت ندبتيا اقل، وذلظ يتصابق مع االجتساعية التي تع
السزسػف الحؼ قجمتو ىحه الدمدمة والخاص بالبيئة الذعبية كسا سبق ذكخه، اما سمدمة "العتاؾ" 

وضحشا أف الخمػز وتأويالتيا كانت اكثخ حزػرا في افكانت المغة اقل دورا فييا، وبخاصة عشجما 
 ، وىحا يتساشى مع مزسػف الدمدة والغخض مشيا. ىحه الدمدمة

 الخاتسة:
مذكالت مغ الػاقع العخاقي الحؼ  ، وحبدبػز، وشمر" عجة1خكة "العتاؾقجمت مزاميغ الخسػـ الستح

يعيذو ابشاء ىحا السجتسع، وتشػعت اساليب وشخائق وأىجاؼ معالجة تمظ السزسايغ ليحه السذكالت، ويخجع 
، -عيشة الجراسة–وبشاء ومزسػف وغايات كل عسل مغ السػاد الجرامية الكارتػنية الدبب في ذلظ الى فكخة 

وكحلظ تبايشت الشدب واالتجاىات الزسشية لخصاب كل مؤلف ومشتج ليحه االعساؿ؛ وذلظ تساشيا مع السجة 
والطخوؼ واالوضاع التي يذيجىا السجتسع  -عيشة الجراسة–خحت بيا سالسل الخسػـ الستحخكة التي ش  

 لعخاقي.ا

وبعج الجراسة التحميمية لسحتػػ ىحه السزاميغ، وما لحقيا مغ شخح وتفديخ لمشتائج التي تػصل 
الباحث ليا، والسدتشجة الى السادة الشطخية والستابعة الستكخرة لكل حمقة مغ حمقات الدالسل عيشة الجراسة، فاف 

 البحث قج تػصل الى نتائج عجة، يسكغ أف نػرد أىسيا: 

  :الشتائج:أوال 
" كانت ذات مزاميغ تجسع بيغ الدخخية والججية، بسعشى 1تذيخ نتائج البحث إلى أف سمدمة "العتاؾ -

، مدتعسمة بحلظ 97% مغ مزسػف حمقاتيا التي بمغت 59أنيا تجسع "األسمػبيغ معا"، وذلظ بشدبة 
% 59بشدبة  % مسا قجمتو مغ مػضػعات، والتي تدتيجؼ فئة "كبار الدغ"61"ليجة عامية" بشدبة 

في تػجيو رسائميا إلييع؛ لغخض تحقيق غايات الس شِتج، والتي ركدت عمى مذكمة "االعتجاء عمى 
%، وفي 92%، تمتيا في السختبة الثانية مذكمة "العادات العذائخية" بشدبة 11االخخيغ" بشدبة 
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لسذكمة "الدحخ  %، أما السختبة الخابعة فكانت15الستخبة الثالثة جاءت مذكمة "اإلدماف" بشدبة 
والذعػذة" وفي السختبتيغ الخامدة، واألخيخة جاءت مذكمتا "التفكظ األسخؼ، واالنحخاؼ االخالقي" 

%، وىحا يؤشخ التفاوت الشدبي بيغ شخح السذكالت في ىحه الدمدمة وآلية معالجتيا، والتي 5بشدبة 
مسا عخضتو مغ  %21رجعت أسباب السذكالت فييا إلى "عجـ تصبيق القانػف وذلظ بشدبة 

مزاميغ، وقج وججت كيؽية لسعالجة تمظ السذكالت مغ خالؿ "مجخد التشػيو عمييا" وذلظ بشدبة 
% مغ الَسذاِىج التي قجمتيا؛ لحلظ كانت الصخائق التي لجأت الييا ىحه الدمدمة لحل السذكالت 47

شخرياتيا لمجوريغ % مسا قجمتو يتسثل في "لع يتع حل السذكالت"، وبخاصة مع استعساؿ 39بشدبة 
%، ممتدمة بحلظ "الى 23الدمبي وااليجابي، بسعشى "يجسع بيغ االثشيغ" في مػاجية السذكالت بشدبة 

، التي ألىجافيا%، مغ اجل تجعيع "سمػؾ ايجابي" وفقا 21حج ما" بسبادغ وؾيع السجتسع وبشدبة 
شخرياتيا، والتي كانت  وضفت االساليب السذخوعة وغيخ السذخوعة "بيغ االثشيغ" لتحقيق اىجاؼ

% مغ مػضػعاتيا، والتي كانت 23" وذلظ بشدبة 1"غيخ واضحة" التحقق في مزاميغ "العتاؾ
غاياتيا "غيخ واضحة" في اىجاؼ نقجىا لمسذكالت االجتساعية عبخ رسػميا الستحخكة، ذات الصبيعة 

أساليب "رمدية" مغ  %، واستعسمت لحلظ49"السػضػعية" في نقجىا، وبصخيقة "غيخ مباشخة" بشدبة 
% مغ مزاميشيا التي و جيت لشقج السذكالت 33خالؿ الرػر وااليساءات، والخسػـ وذلظ بشدبة 

االجتساعية بالعخاؽ، وىي بحلظ ركدت عمى ىحا االسمػب كشسػذج مقرػد لسعالجة الخسائل التي 
  .ىجفيا السؤلف

%، وذلظ وفقا لسا ورد في 61" كانت مزاميشيا "ساخخة" بشدبة تبيغ الشتائج أف سمدمة "حبدبػز -
% لسعالجة السذكالت التي 54فييا "الميجة العامية" بشدبة  استعسمت، والتي 97مزسػف حمقاتيا التي بمغت 

% فئة "كبار الدغ" مغ اجل تشبيييع ازاء السذكالت التي 59شخحتيا في السذاىج والتي استيجفت بشدبة 
% فييا، تمتيا مذكمة "االعتجاء عمى 23ع، والتي جاءت مذكمة "االنحخاؼ األخالقي" بشدبة تعتخض السجتس

%، وفي السختبة الخابعة 15%، وفي السختبة الثالثة جاءت مذكمة "ألتفكظ األسخؼ" بشدبة 91االخخيغ" بشدبة 
%، 1الذعػذة" بشدبة %، وفي السختبة الخامدة مذكمة "الدحخ و 12جاءت مذكمة "العادات العذائخية" بشدبة 

وىحا يتفق مع مزسػف الدمدمة وما قجمتو مغ فكخة رئيدة في شخوحاتيا، والتي رجعت مغ خالليا أسباب 
مغ خاللو، وقج وججت كيؽية لسعالجة  باآلخخيغالسذكالت االجتساعية إلى "السحيط االجتساعي" وما يؤثخ 

ب والشتائج"، والتي استعسمت الصخائق القانػنية % مغ خالؿ "االكتفاء بعخض االسبا23تمظ السذكالت بشدبة 
% مسا عخضتو مغ مزاميغ لمخسػـ الستحخكة، مدتعسمة بحلظ "دورا يجسع بيغ 26لحميا، وذلظ بشدبة 

االثشيغ" لذخريات ىحه الدالؿ ازاء دورىا في السذكالت االجتساعية بالعخاؽ، والتي التدمت "الى حج ما" 
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سع، مغ اجل "تغييخ سمػؾ سمبي" في ىجؼ معالجتيا، والحؼ يدعى الى % بسبادغ وؾيع السجت26وبشدبة 
تحقيق أىجاؼ شخرياتيا عبخ اسمػب "يجسع بيغ االثشيغ" بسعشى أسمػب مذخوع، وغيخ مذخوع، وذلظ بشدبة 

%، مدتخجمة "نقجا 23%، وقج كانت غايتيا "غيخ واضحة" في نقجىا لمسذكالت االجتساعية وذلظ بشدبة 23
% مغ مزاميشيا، وذلظ عبخ 49بيعة في نقجىا لمسذكالت، بصخيقة "غيخ مباشخة" بشدبة مػضػعيا" كص

% مسا قجمتو الدمدمة مغ مذاىج؛ لغخض تحقيق 23أساليب نقجية "لغػية" بالقػؿ المفطي والتي كانت بشدبة 
  .غايات السشتج الحؼ قرج رسائمو مغ خالؿ ىحا العسل

مدمة "شمر مغ حي التشظ" جاءت مزاميشيا "ساخخة" بشدبة تؤكج الشتائج التي وردت بالبحث أف س -
% مغ الصخوحات التي عالجتيا في 64، ووضفت "الميجة العامية" بشدبة 97% مغ حمقاتيا التي بمغت 47

% وشخحت مذكالت عجة، جاءت في 64كل حمقاتيا، والتي و ِجيت "لكبار الدغ" مغ السجتسع العخاقي بشدبة 
%، تمتيا في السختبة الثانية مذكمة "التفكظ األسخؼ" بشدبة 11الدحخ والذعػذة" بشدبة السختبة األولى مذكمة "

%، وفي السختبة الخابعة كانت مذكمة 15%، وفي السختبة الثالثة حمت مذكمة "العادات العذائخية بشدبة 92
%، وىحا 5التي بمغت "االعتجاء عمى االخخيغ" وتداوت مذكمتا "االنحخاؼ االخالقي، واالداماف" في ندبتيسا و 

يتساشى مع مزسػف الدمدمة وما شخحتو مغ حمقات أكجت عبخىا اف الدبب وراء السذكالت ىحه يعػد الى 
% مسا عخضتو الدمدمة مغ مزاميغ، وقجمت 21"السحيط االجتساعي" ودوره في احجاثيا، وذلظ بشدبة 

السذاىج التي عخضتيا، والتي لجأت  % مغ16"اقتخاحا وعخض حمػؿ" ككيؽية لسعالجة تمظ السذكالت بشدبة 
% لحميا، واستعسمت دورا "يجسع بيغ االثشيغ" مغ الدمب وااليجاب لذخرياتيا، 39لمصخائق "القانػنية" بشدبة 

% بسبادغ السجتسع وؾيسو، بػية "تغييخ سمػؾ سمبي" كيجؼ تخجػه مغ 37والتي التدمت "الى حج ما" بشدبة 
% 21بشدبة  -بيغ االثشيغ–تجسع بيغ األسمػب السذخوع وغيخ السذخوع" ىحه السعالجة، مغ خالؿ اساليب "

مغ اجل تحقيق شخرياتيا لالىجاؼ التي أنتجت مغ اجميا، وذلظ مغ خالؿ "نقج مػضػعي" لصبيعة 
% مغ مزاميشيا، وذلظ مغ 49السذكالت التي تعتخض السجتسع العخاقي، وبصخيقة "غيخ مباشخة" بشدبة 

% مسا قجمتو مغ مزاميغ تشقج السذكالت 39بالرػر وااليساءات والخسػـ وبشدبة خالؿ اساليب "رمدية" 
  .االجتساعية في العخاؽ وتدمط الزػء عمييا، وفقا الغخاضيا

تػضح الشتائج عشج مقارنتيا بيغ الدالسل الثالث، وجػد فػارؽ ندبية بيغ فئاتيا التحميمية، وذلظ مغ  -
 باإلضافةعسل، والذخريات التي أدت األدوار الشقجية في كل سمدمة، خالؿ تخكيدىا عمى الفكخة الخئيدة لم

الى مذكالت التي سمصت الزػء عمييا، متدقة مع فكخة كل عسل، وضخوفو وأحجاثو، والتي تختبط بذكل 
التي تقتخب مغ الذارع،  باألساليبوثيق بالػاقع العخاقي وتغيخاتو الدياسية واالجتساعية واالقترادية، وكحلظ 

بي حاجتو وتحقق ذاتو، كسا اف الدالسل عيشة الجراسة قج ركدت عمى الفئات الكبيخة في سشيا، مدتبعجة وتم
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في ذلظ االشفاؿ مغ مزسػنيا بذكل كبيخ، وايزا اىتست بااللتداـ بؿيع السجتسع والصخائق القانػنية بشدبة 
 كبيخة مغ اجل حل السذكالت العخاؾية.

 ثانيا: التهصيات

 ، ووفقا لمسؤشخات البحثية، فاف الباحث يػصي بسا يأتي:اتفي البحث مغ نتائج وتفديخ  جاءبشاء عمى ما 

 دراسة الباحثيغ لمخسـػ الستحخكة السػجية لمكبار، والعسل عمى تحميميا سيسيائيا. -1
 البحث في خصاب الخسـػ الستحخكة، ودالالت االنداؽ الستبعة في ذلظ.  -9
لجراسات الدابقة، مثل "الجراما الكارتػنية، الخسػـ الستحخكة سفاـيع عمسية قمسا تشاولتيا الالتأصيل  -1

 لمكبار، الكاريكاتيخ الستحخؾ أو السخئي".
 أثخ الخسػـ الستحخكة الداخخة عمى الحياة السػاشغ.دراسة  -2

 ثالثا: السقترحات

 يقتخح الباحث عمى الجيات السشتجة لمخسػـ الستحخكة العسل عمى ما يأتي:

 انتاج مدمدالت مغ الخسػـ الستحخكة تعالج مػضػعات فكخية، لصخوحات تديع في تشذئة السجتسع.  -1
؛ لتعالج عجدا مغ السذكالت العخاؾية التي في تدايج CGIانتاج رسػـ متحخكة عخاؾية بتقشية الػ  -9

 مدتسخ. 
بية في السزاميغ انتاج رسػـ متحخكة عخاؾية بمغة عخبية فريحة، تديع في اعادة الخيادة لمغة العخ  -1

 الجرامية. 
 انتاج رسـػ متحخكة عخاؾية تعميسية في ضل الطخوؼ الرحية التي تخبظ العالع. -2
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